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ส่วนที ่ 1 
 
 
 
 

ค าแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย 
 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2556 
 
 
 
 
 
 
 

ของ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก 
 

อ าเภอแม่พริก    จังหวัดล าปาง 
 



 

 

 

 
ค าแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2556 
----------------------------- 

 
ท่าน  ประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก 
 
  บัดนี้  ถึงเวลาท่ีคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล  จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลอีกครั้งหนึ่ง    ฉะนั้น  ในโอกาสนี ้    
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล   จึงขอแถลงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบ 
ถึงสถานะการคลัง    ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายในการด าเนินงาน  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2556    ดังต่อไปนี ้
 

  1.  สถานะการคลัง 
      ในปีงบประมาณ   พ.ศ. 2556 องค์การบริหารส่วนต าบลได้ประมาณการรายรับไว้    
จ านวน  16,827,000  บาท   แยกเป็น  เงินรายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบล  จ านวน 
11,860,000   บาท  และเงินอุดหนุนทั่วไป  จ านวน  4,967,000 บาท โดยในส่วนของรายได้ท่ี
องค์การบริหารส่วนต าบลจัดเก็บเอง    จะได้ปรับปรุงการจัดเก็บให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น   และในส่วน
ของงบประมาณรายจ่ายได้ก าหนดวงเงินรายจ่ายไว้จ านวน  16,827,000  บาท  ซึ่งคาดว่าจะสามารถ
ไปจัดท าบริการสาธารณะด้านต่างๆ   ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น    ซึ่งการจัดท างบประมาณขององค์การ
บริหารส่วนต าบลเป็นการจัดท างบประมาณแบบสมดุล  นอกจากนั้น ขณะนี้องค์การบริหารส่วนต าบล
มีเงินสะสมคงเหลืออยู่   -   บาท 

  2.  การบริหารงบประมาณในปีที่ผ่านมาและปีปัจจุบัน 

      ในปีงบประมาณท่ีผ่านมา   แม้ว่ารายรับขององค์การบริหารส่วนต าบลจะมีจ านวน
จ ากัด  เมื่อเปรียบเทียบกับภารกิจต่างๆ   ท่ีจะต้องด าเนินการเพื่อบริการให้แก่ประชาชนตามอ านาจ
หน้าท่ีตามกฎหมายก็ตาม  แต่องค์การบริหารส่วนต าบลก็สามารถด าเนินกิจการตามท่ีได้ตั้ง
งบประมาณรายจ่ายไว้ครบถ้วนทุกรายการ 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

ส่วนที ่ 2 
 
 
 
 

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล 
 
 
 
 
 
 

เรื่อง 
 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2556 
 
 
 
 
 
 

ของ 
 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก 
 

อ าเภอแม่พริก    จังหวัดล าปาง 
 



 

 

 

บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2556 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก 
อ าเภอแม่พริก    จังหวัดล าปาง 

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

หลักการ 
งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น    ยอดรวม   16,827,000   บาท 

แยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้ 
ก. ด้านบริหารทั่วไป 
 1.  แผนงานบริหารทั่วไป    ยอดรวม      9,777,040     บาท 
 2.  แผนงานการรักษาความสงบภายใน  ยอดรวม          40,000     บาท 
 
ข. ด้านบริการชุมชนและสังคม 
 1.  แผนงานการศึกษา    ยอดรวม       2,622,500     บาท 
 2.  แผนงานสาธารณสุข    ยอดรวม          340,000    บาท 
 3.  แผนงานเคหะและชุมชน   ยอดรวม       2,078,260     บาท 
 4.  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  ยอดรวม          200,000     บาท 
 5.  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ยอดรวม          600,200    บาท 
 
ค. ด้านเศรษฐกิจ 

1.  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  ยอดรวม          360,900    บาท 
 2.  แผนงานการเกษตร    ยอดรวม            20,000    บาท 

 
ง. ด้านการด าเนินงานอื่น 
 1.  แผนงานงบกลาง    ยอดรวม          788,100    บาท 
 
 

เหตุผล 
  เพ่ือใช้ในการด าเนินงานตามนโยบายของคณะผู้บริหารที่ได้วางแผนไว้ตามแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบล    ตลอดปีงบประมาณ   พ.ศ. 2556  จึงเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2556   เพ่ือสมาชิกสภาพิจารณาเห็นชอบต่อไป 
 
 
 
 



 

 

 

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2556 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก 
อ าเภอแม่พริก    จังหวัดล าปาง 

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

  โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2556  อาศัยอ านาจ
ตามความในพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน   
มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2556  ขึ้นไว้  โดยความเห็นชอบ
ของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริกและโดยอนุมัติของนายอ าเภอแม่พริก   ดังต่อไปนี้ 
  ข้อ 1  ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลนี้เรียกว่า  “ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2556” 
  ข้อ 2  ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคม  พ.ศ. 2555 เป็น
ต้นไป 
  ข้อ 3  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2556  ให้ตั้งจ่ายเป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น  
16,827,000  บาท   โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้ 
  ข้อ 4  งบประมาณรายจ่าย 

ก. ด้านบริหารทั่วไป 
  1.  แผนงานบริหารทั่วไป    ยอดรวม      9,777,040     บาท 
  2.  แผนงานการรักษาความสงบภายใน  ยอดรวม          40,000     บาท 
 

ข. ด้านบริการชุมชนและสังคม 
  1.  แผนงานการศึกษา    ยอดรวม       2,622,500     บาท 
  2.  แผนงานสาธารณสุข    ยอดรวม         340,000     บาท 
  3.  แผนงานเคหะและชุมชน   ยอดรวม       2,078,260     บาท 
  4.  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  ยอดรวม         200,000     บาท 
  5.  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ยอดรวม         600,200     บาท 
 

ค. ด้านเศรษฐกิจ 
 1.  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  ยอดรวม          360,900    บาท 

  2.  แผนงานการเกษตร    ยอดรวม            20,000    บาท 
 

ง. ด้านการด าเนินงานอื่น 
  1.  แผนงานงบกลาง    ยอดรวม          788,100    บาท 
 
ทั้งนี้ตามรายละเอียดปรากฏในส่วนที่  4 
  ข้อ 5  งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ 
            แผนงานการพาณิชย์   ยอดรวม        -      บาท 



 

 

 

  ข้อ 6  ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลและคณะผู้บริหารปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณท่ี
ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนต าบล  
  ข้อ 7  ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 
 
        

(ลงชื่อ) 
        (นายไกรวิชญ์    ปัญญาชัย) 
           นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก 
 
 
      อนุมัติ 
 

(ลงชื่อ) 
    (นายสืบพงษ์  นิ่มพูลสวัสดิ์) 
                     นายอ าเภอแม่พริก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

ส่วนที ่3 
 
 

รายละเอียดประกอบข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย   
 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
 
 
 
 

ของ 
 
 
 

 องค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก 
 

อ าเภอแม่พริก     จังหวัดล าปาง 
 
 

   - ประมาณการรายรับ 
 
   - รายจ่ายตามแผนงาน 
 
   - รายละเอียดรายจ่ายตามหน่วยงาน 



 

 

 

 
 

ประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
 องค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก 
อ าเภอแม่พริก    จังหวัดล าปาง 
--------------------------------------- 

 
รายรับ  รวมทั้งสิ้น   16,827,000      บาท      แยกเป็น 
 
ก. รายได้ภาษีอากร    รวมท้ังสิ้น  11,480,500    บาท   แยกเป็น 
1. หมวดภาษีอากร   รวม   11,480,500   บาท  แยกเป็น 

1.1  ภาษีโรงเรือนและที่ดิน  จ านวน  18,000  บาท  
      ค าชี้แจง  ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา  คาดว่าจะมีรายได้เพ่ิมมากข้ึน 
1.2  ภาษีบ ารุงท้องที่   จ านวน   190,000   บาท  
      ค าชี้แจง  ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา  คาดว่าจะมีรายได้เพ่ิมมากข้ึน 
1.3 ภาษีป้าย  จ านวน  200  บาท  
     ค าชี้แจง  ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา 
1.4  ภาษีอากรฆ่าสัตว์    จ านวน     -     บาท    ค าชี้แจง  ไม่ได้ตั้งรับไว้ 
1.5  ภาษีมูลค่าเพ่ิม  จ านวน  5,100,000  บาท    
      ค าชี้แจง  ประมาณการไว้ต่ ากว่าปีที่ผ่านมา  คาดว่าจะมีรายได้ลดลง 
1.6  ภาษีธุรกิจเฉพาะ   จ านวน  45,000  บาท    
      ค าชี้แจง  ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา  คาดว่าจะมีรายได้เพ่ิมมากข้ึน 
1.7  ภาษีสรรพสามิต  จ านวน   2,320,000   บาท   
      ค าชี้แจง  ประมาณการไว้ต่ ากว่าปีที่ผ่านมา  คาดว่าจะมีรายได้ลดลง 
1.8 ภาษีสุรา  จ านวน  964,000  บาท     
     ค าชี้แจง  ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา  คาดว่าจะมีรายได้เพ่ิมมากข้ึน 
1.9  ภาษีการพนัน  จ านวน      -       บาท       ค าชี้แจง  ไม่ได้ตั้งรับไว้ 

          1.10 ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน  จ านวน    -     บาท     ค าชี้แจง  ไม่ได้ตั้งรับไว้ 
          1.11 ค่าภาคหลวงแร่  จ านวน  800,000  บาท    
                 ค าชี้แจง  ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา คาดว่าจะมีรายได้เพ่ิมมากข้ึน 

 1.12 ค่าภาคหลวงปิโตรเลี่ยม  จ านวน  53,300  บาท   
        ค าชี้แจง  ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา คาดว่าจะมีรายได้เพ่ิมมากข้ึน 
1.13  ภาษีมูลค่าเพ่ิม  1  ใน  9  จ านวน  1,990,000  บาท    
       ค าชี้แจง  ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา  คาดว่าจะมีรายได้เพ่ิมมากข้ึน 

 

 



 

 

 

ข. รายได้ที่มิใช่ภาษีอากร รวมท้ังสิ้น  379,500  บาท   แยกเป็น 

1. หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต   รวม    262,500   บาท       แยกเป็น 
1.1   ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับควบคุมการฆ่าสัตว์และจ าหน่ายเนื้อสัตว์  จ านวน       -      บาท   
        ค าชี้แจง ไม่ไดต้ั้งรับไว้ 
1.2 ค่าปรับการผิดสัญญา  จ านวน  1,000  บาท  
      ค าชี้แจง  ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา  คาดว่าจะมีรายได้เพ่ิมมากข้ึน 
1.3 ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนุญาตการขายสุรา  จ านวน  -  บาท    ค าชี้แจง ไม่ได้ตั้งรับไว้                                                           
1.4 ค่าธรรมเนียมปรับ พ.ร.บ. จราจร  จ านวน    -    บาท     ค าชี้แจง  ไม่ได้ตั้งรับไว้                                                                    
1.5 ค่าธรรมเนียมในการประกอบกิจการตลาดและร้านอาหาร  จ านวน   -   บาท ค าชี้แจง ไม่ได้ตั้งรับไว้                                
1.6 อาชญาบัตร  จ านวน   -  บาท   ค าชี้แจง ไม่ได้ตั้งรับไว้ 
1.7 ค่าธรรมเนียมสิทธินิติกรรมสัญญาที่ดิน  จ านวน  233,000  บาท                                                               
     ค าชี้แจง  ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา  คาดว่าจะมีรายได้เพ่ิมมากข้ึน 

 1.8 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตป่าไม้  จ านวน     -     บาท    ค าชี้แจง  ไม่ได้ตั้งรับไว้ 
 1.9 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  จ านวน  5,500  บาท 
      ค าชี้แจง  ประมาณการไว้ต่ ากว่าปีที่ผ่านมา  คาดว่าจะมีรายได้ลดลง   
 1.10 ค่าธรรมเนียมการใช้เสียง  จ านวน    -   บาท   ค าชี้แจง  ไม่ได้ตั้งรับไว้ 
 1.11 ค่าธรรมเนียมกฎหมายน้ าบาดาล  จ านวน   -    บาท   ค าชี้แจง  ไม่ได้ตั้งรับไว้ 

1.12 ค่าธรรมเนียมกฎหมายป่าไม้  จ านวน  23,000  บาท 
       ค าชี้แจง  ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา คาดว่าจะมีรายได้เพ่ิมมากข้ึน  

2. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม  41,000    บาท   แยกเป็น  
2.1  ค่าดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร   จ านวน  41,000  บาท 
       ค าชี้แจง  ประมาณการไว้สูงกว่าปทีีผ่่านมา  คาดว่าจะมีรายได้เพ่ิมมากข้ึน 

3. หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์    รวม     -      บาท   แยกเป็น 
 3.1 รายได้จากการจ าหน่ายน้ า   จ านวน      -      บาท  ค าชี้แจง  ไม่ได้ตั้งรับไว้  

4. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด  รวม     76,000   บาท   แยกเป็น 
4.1  ค่าขายแบบแปลน  จ านวน  6,000  บาท  

             ค าชี้แจง   ประมาณการไว้ต่ ากว่าปีที่ผ่านมา คาดว่าจะมีรายได้ลดลง   
4.2 ค่าปิดประกาศที่ดินรับโอนมรดก  จ านวน  1,000  บาท  
      ค าชี้แจง  ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา 

  4.3  รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ      จ านวน  69,000  บาท  
      ค าชี้แจง  ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา  คาดว่าจะมีรายได้เพ่ิมมากข้ึน 
 

ค. เงินช่วยเหลือ  รวมทั้งสิ้น  4,967,000     บาท    
     1. หมวดเงินอุดหนุน  รวม   4,967,000   บาท   

              1.1 เงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล  จ านวน   4,967,000  บาท   
       ค าชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา   เนื่องจากคาดว่าจะได้รับเงินอุดหนุนทั่วไปเพ่ิมมากข้ึน 



 

 

 

 
 
 
 

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
 องค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก 

รายจ่ายตามแผนงาน 
ด้านบริหารทั่วไป 

แผนงานบริหารทั่วไป 
 

วัตถุประสงค์ 
 

1. เพ่ือให้การบริหารงานทั่วไป การบริหารงานบุคคลและการบริหารงานคลัง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
2. เพ่ือให้การบริหารงานด้านการจัดเก็บสถิติ ข้อมูล ตลอดจนวางแผนพัฒนา เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
3. เพ่ือให้งานด้านกฎหมายและการจัดท านิติกรรมต่าง ๆ ของ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
งานที่ท า 
 

1. การบริหารงานทั่วไป การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานคลัง 
2. จัดเก็บสถิติข้อมูลในการวางแผนพัฒนา และการจัดท างบประมาณ 
3. การด าเนินกิจการสภา และการประชุมสภา 
4. จัดเก็บสถิติข้อมูลจัดท างบประมาณ 
 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 

1. ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  งบประมาณรวม        8,391,040     บาท 
2. ส่วนการคลัง     งบประมาณรวม         1,386,000     บาท 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
 องค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก 

รายจ่ายตามแผนงาน 
ด้านบริหารทั่วไป 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 

วัตถุประสงค์ 
 

เพ่ือให้การด าเนินการเก่ียวกับการรักษาความสงบภายในเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
 
งานที่ท า 
1. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 
2. งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 
 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 

ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล   งบประมาณรวม     40,000    บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
 องค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก 

รายจ่ายตามแผนงาน 
ด้านบริการชุมชนและสังคม 

แผนงานการศึกษา 
 

วัตถุประสงค์ 
 

1. เพ่ือพัฒนาความรู้ให้แก่เด็กและเยาวชน 
 
งานที่ท า 
 

1. งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
2. งานศึกษาไม่ก าหนดระดับ 
 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 

ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  งบประมาณรวม       2,622,500     บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
 องค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก 

รายจ่ายตามแผนงาน 
ด้านบริการชุมชนและสังคม 

แผนงานสาธารณสุข 
 

วัตถุประสงค์ 
 

1. เพ่ือให้บริการเกี่ยวกับสาธารณสุขเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
งานที่ท า 
 

1.  งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 
 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 

ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  งบประมาณรวม       340,000     บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
 องค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก 

รายจ่ายตามแผนงาน 
ด้านบริการชุมชนและสังคม 
แผนงานเคหะและชุมชน 

 
วัตถุประสงค์ 
 

1. เพ่ือให้การบริหารงานทั่วไป และการบริหารงานบุคคลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
2. เพ่ือพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้เหมาะสม 
3. เพ่ือให้การรักษาความสะอาดในชุมชนถูกต้องตามสุขลักษณะ 
 
งานที่ท า 
 

1. งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
2. งานไฟฟ้าถนน 
3. งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 

1. ส่วนโยธา      งบประมาณรวม    1,978,260     บาท 
2. ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  งบประมาณรวม      100,000      บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
 องค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก 

รายจ่ายตามแผนงาน 
ด้านบริการชุมชนและสังคม 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

วัตถุประสงค์ 
   

เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน 
 
งานที่ท า 
 

1. งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน 
 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 

ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  งบประมาณรวม       200,000   บาท  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
 องค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก 

รายจ่ายตามแผนงาน 
ด้านบริการชุมชนและสังคม 

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

วัตถุประสงค์ 
 

1. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนประเพณีของท้องถิ่น 
2. เพ่ือประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดล าปาง 
 
งานที่ท า 
   

1. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ 
1. งานกีฬาและนันทนาการ 
2. งานศาสนาวัฒนธรรมและท้องถิ่น 
  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 

ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  งบประมาณรวม     600,200   บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
 องค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก 

รายจ่ายตามแผนงาน 
ด้านเศรษฐกิจ 

แผนงานการเกษตร 
 

วัตถุประสงค์ 
 

1. เพ่ือให้การด าเนินการเก่ียวกับการเกษตรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
งานที่ท า 
   

1. งานส่งเสริมการเกษตร 
  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 

ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  งบประมาณรวม     20,000   บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
 องค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก 

รายจ่ายตามแผนงาน 
ด้านเศรษฐกิจ 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

วัตถุประสงค์ 
 

เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชนให้ดีขึ้น 
 
งานที่ท า 
 

1. งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 

ส่วนโยธา     งบประมาณรวม        360,900     บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
 องค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก 

รายจ่ายตามแผนงาน 
ด้านการด าเนินการอื่น 

แผนงานงบกลาง 
 

วัตถุประสงค์ 
 

1. เพ่ือให้การบริหารงานที่ไม่ใช่ภารกิจของหน่วยงานใดโดยเฉพาะ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
2. เพ่ือให้การบริหารงานตามข้อผูกพันกับหน่วยงานอื่น เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
งานที่ท า 
 

1. ตามข้อผูกพันที่มีตามกฎหมาย 
2. เงินส ารองจ่ายไว้ใช้จ่ายในกิจการที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า 
 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 

ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  งบประมาณรวม      788,100   บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

 

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2556 
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก 
อ าเภอแม่พริก  จังหวัดล าปาง 
รายจ่ายจ าแนกตามหน่วยงาน 

หน่วยงาน ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
 
ตั้งงบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น   12,119,540     บาท   แยกเป็น 
1.     รายจ่ายประจ า         ตั้งไว้รวม    12,099,540  บาท  แยกเป็น 

1.1  หมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) [521000]  ตั้งไว้รวม  3,435,120 บาท แยกเป็น 
1.1.1 ประเภท  เงินเดือน/ค่าตอบแทนผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตั้งไว้  598,320  บาท  
         (1)  ค่าตอบแทนรายเดือน [210100]  ตั้งไว้ 514,080 บาท 
                - นายก อบต.     เป็นเงิน  244,800  บาท 
                - รองนายก อบต. จ านวน  2  อัตรา  เป็นเงิน  269,280  บาท    

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) 
          (2)  ค่าตอบแทนประจ าต าแหน่ง  [210200]  ตั้งไว้ 42,120 บาท 

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

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) 
                   (3)  ค่าตอบแทนพิเศษ  [210300]  ตั้งไว้ 42,120 บาท 

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

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) 

1.1.2 ประเภท  เงินเดือน/ค่าตอบแทนของเลขานุการและท่ีปรึกษาของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น [210400]  ตั้งไว้  86,400 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นเงินตอบแทนรายเดือนแก่เลขานุการนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบล  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) 

1.1.3  ประเภท  ค่าตอบแทนประธานสภา  รองประธานสภา  สมาชิกสภา และเลขานุการสภา 
[210600]    ตั้งไว้  2,750,400  บาท   เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประธานสภา  รองประธานสภา  สมาชิกสภา  
และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ดังนี้ 

           -  ประธานสภา   เป็นเงิน      134,640 บาท 
           -  รองประธานสภา  เป็นเงิน     110,160 บาท 

            -  สมาชิกสภา  จ านวน 28 คน     เป็นเงิน   2,419,200    บาท 
            -  เลขานุการสภา  เป็นเงิน       86,400 บาท 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) 

 
1.2  หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) [522000]  ตั้งไว้รวม  3,020,720 บาท แยกเป็น 
1.2.1 ประเภท   เงินเดือนพนักงาน [220100] ตั้งไว้  1,467,440  บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่

พนักงานส่วนต าบล  พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน จ านวน  8 อัตรา  ต าแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  



 

 

 

หัวหน้าส านัก งานปลัดฯ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน  นักพัฒนาชุมชน  บุคลากร  นักวิชาการศึกษา    
เจ้าพนักงานธุรการ   เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) 

1.2.2 ประเภท  เงินเพิ่มต่าง ๆ  [220200]  ตั้งไว้  174,840   บาท   
          (1) เงินเพ่ิมพิเศษของผู้บริหาร ตั้งไว้ 56,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพ่ิมพิเศษของผู้บริหาร

ต าแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป ( 00110)    
งานบริหารทั่วไป (00111)   

(1) เงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว ตั้งไว้ 91,480 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว  
จ านวน  4  อัตรา   ต าแหน่ง  บุคลากร   นักพัฒนาชุมชน    นักวิชาการศึกษา   เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) 

          (2)  เงินเพ่ิมอ่ืน  ตั้งไว้ 27,360 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพ่ิมตามคุณวุฒิที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะ
ต าแหน่ง  จ านวน  5  อัตรา  ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน บุคลากร นักพัฒนาชุมชน นักวิชาการ
ศึกษา เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
(00110) งานบริหารทั่วไป (00111) 

1.2.3 ประเภท  เงินประจ าต าแหน่ง [220300] ตั้งไว้ 85,200 บาท 
          (1) เงินประจ าต าแหน่ง ตั้งไว้ 85,200 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าประจ าต าแหน่งให้แก่ปลัดองค์การ

บริหารส่วนต าบล หัวหน้าส านักงานปลัดฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป ( 00110) 
งานบริหารทั่วไป (00111) 

1.2.4 ประเภท ค่าจ้างพนักงานจ้าง [220600]  ตั้งไว้  875,040 บาท   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงาน
จ้างทั่วไป และพนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน 11  อัตรา ต าแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่
บันทึกข้อมูล  นักการภารโรง  พนักงานขับรถ  จ านวน  2  อัตรา  พนักงานดับเพลิง จ านวน  3  อัตรา  คนงาน
ทั่วไป  จ านวน 2 อัตรา ยาม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110)งานบริหารทั่วไป 
(00111) 

1.2.5 ประเภท  เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง [220700] ตั้งไว้ 418,200 บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงินเพ่ิม
การครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างทั่วไป และพนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน 11 อัตรา ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่
ธุรการ  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล  นักการภารโรง  พนักงานขับรถ  จ านวน 2 อัตรา  พนักงานดับเพลิง จ านวน 
3 อัตรา  คนงานทั่วไป  จ านวน  2  อัตรา  ยาม และจ่ายเป็นค่าเงินเดือนส่วนเกินจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจ านวน 5 
อัตรา   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) 

1.3  หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ     ตั้งไว้     3,651,500   บาท     แยกเป็น 
ค่าตอบแทน  [531000] ตั้งไว้      214,000   บาท                      
1.3.1  ประเภท  ค่าตอบแทนการปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     

[310100]   ตั้งไว้  72,000   บาท   แยกเป็น 
          (1)  ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง กรรมการตรวจการจ้าง และควบคุมงานก่อสร้าง

เพื่อเป็นขวัญและก าลังใจ  ตั้งไว้  20,000  บาท  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่  มท 0808.3/ว 4231 ลง
วันที่ 9  ธันวาคม 2546 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  (00110) งานบริหารทั่วไป 
(00111)  



 

 

 

2)ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้ 2,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินรางวัลน าจับแก่เจ้าหน้าที่ต ารวจในการปรับผู้กระท าผิด พ .ร.บ.จราจรทางบก โดยตั้งจ่ายในอัตรา 
ร้อยละ 25 ของค่าปรับ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป ( 00110) งานบริหารทั่วไป 
(00111) 

3)  เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น  ตั้งไว้  50,000 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ค่าตอบแทนอ่ืน
เป็นกรณีพิเศษแก่พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือด่วนมาก ที่  
มท 0567.2/ ว 628  วันที่  24  กุมภาพันธ์  2548  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
(00110) งานบริหารทั่วไป (00111) 

1.3.2  ประเภท  ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการ [310300]  ตั้งไว้  10,000  บาท  เพ่ือ
จ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาให้แก่พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการหรือในวันหยุดราชการที่ได้รับค าสั่งให้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานซึ่งเป็นงานเร่งด่วนนอกเวลาราชการปกติ
หรืองานที่ไม่อาจท าในเวลาราชการได้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  (00110) งาน
บริหารทั่วไป (00111) 

1.3.3 ประเภท  ค่าเช่าบ้าน [310400]   ตั้งไว้  12,000  บาท   เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านพนักงาน
ส่วนต าบล  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) 

1.3.4 ประเภท   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร [310500] ตั้งไว้  20,000  บาท เพ่ือจ่ายเป็นเงิน
ช่วยเหลือการศึกษาบุตรของผู้บริหารและพนักงานส่วนต าบล   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) 

1.3.5  ประเภท  เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล  [310600]  ตั้งไว้  100,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นเงิน
ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลแก่ผู้บริหารและพนักงานส่วนต าบล  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหาร
ทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)  

ค่าใช้สอย  [532000] ตั้งไว้  1,839,600    บาท                          
   1.3.6  ประเภท  ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  [320100]  ตั้งไว้   300,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่า
เย็บหนังสือ  เข้าปกหนังสือ  ค่าลงทะเบียนและธรรมเนียม  ค่าโฆษณาและเผยแพร่( รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมา
โฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยกุระจายเสียง  โทรทัศน์  โรงมหรสพหรือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ )  ค่าเช่าทรัพย์สิน  ค่าจ้าง
เหมาบริการ   ค่าจ้างส ารวจความพึงพอใจของการบริการประชาชน ค่าประกันภัย ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) 

1.3.7  ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ  [320200]  ตั้งไว้  40,000  บาท  แยกเป็น   
          (1) เพ่ือจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่ไปนิเทศงานหรือตรวจงาน หรือ

เยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดูงาน และเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องซึ่งต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ตั้งไว้  20,000  บาท     
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) 

          (2) เพ่ือจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่
ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมาย หรือตามระเบียบ  หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุม



 

 

 

ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน ตั้งไว้  20,000 บาท  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) 

1.3.8  ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ  ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  
[320300]   ตั้งไว้  1,354,600   บาท  เพื่อจ่ายเป็น 

            (1) ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ส าหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งท่ัวไป  เลือกตั้งซ่อม
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  และการส ารวจเจตนารมณ์ของประชาชน ตั้งไว้  70,000  บาท ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) 

            (2)  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร  ส าหรับ
เป็นค่าเบี้ยเลี้ยง   ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ในการเดินทางไปราชการ หรืออบรมสัมมนาของ
พนักงานส่วนต าบล    พนักงานจ้าง ผู้บริหารและสมาชิกสภา  ตั้งไว้ 100,000  บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) 

            (3)  ค่าของขวัญ   ของรางวัล   หรือเงินรางวัลในการจัดกิจกรรมต่างๆ ท่ีมีความจ าเป็น
และเหมาะสม ตั้งไว้ 5,000  บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  (00110) งาน
บริหารทั่วไป (00111) 

            (4)  ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้  กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา  ส าหรับพิธีการวันส าคัญต่างๆ 
ตามวาระโอกาสที่จ าเป็น ตั้งไว้ 10,000  บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  
(00110) งานบริหารทั่วไป (00111)  

   (5)  ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา  ตั้งไว้  418,600  บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าการบริหาร
สถานศึกษา  ในด้านค่าอาหารกลางวันให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  (พช.) จ านวน 4 ศูนย์ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
(กรมศาสนา) จ านวน  1  ศูนย์  เป็นเงิน 418,600  บาท  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212) 

   (6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตั้งไว้  5,000  บาท  เพ่ือ
จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   จ านวน 5 อัตรา  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212) 

   (7)  ค่าใช้จ่ายโครงการรดน้ าด าหัวผู้สูงอายุ  ประจ าปี  2556  ตั้งไว้  150,000  บาท   
เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการโครงการรดน้ าด าหัวผู้สูงอายุ ประจ าปี  2556 ตั้งจ่ายจากเงิน อุดหนุนทั่วไป  ปรากฏใน
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น (00263) 

   (8)  ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานลอยกระทงประจ าปี  2555  ตั้งไว้  150,000  บาท เพ่ือจ่าย
เป็นค่าด าเนินการโครงการจัดงานลอยกระทงประจ าปี  2555  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น (00263) 

 

 



 

 

 

   (9)  ค่าใช้จ่ายโครงการถวายเทียนพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษา  ตั้งไว้  10,000  บาท      
เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการโครงการถวายเทียนพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษา   ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้  ปรากฏใน
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น (00263) 

   (10)  ค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างบ้านเทิดไท้องค์ราชัน   ตั้งไว้  30,000  บาท เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าด าเนินการก่อสร้างหรือซ่อมแซมบ้านให้แก่ผู้ยากไร้  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จ านวน 8,700 บาท  ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป  จ านวน 21,300  บาท  ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  (00250) งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (00252) 

   (11)  ค่าใช้จ่ายโครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์   ตั้งไว้  20,000  บาท   เพ่ือจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรมปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์  และด าเนินการตามแนวทางตามพระราชด าริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) 

   (12)  ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ป้องกันไฟป่าและปัญหาหมอกควัน   ตั้งไว้  5,000  บาท     
เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการในกิจกรรมรณรงค์ป้องกันไฟป่าและปัญหาหมอกควัน ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้ ปรากฏใน
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250) งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (00252) 

   (13)  ค่าใช้จ่ายในการจัดแข่งขันกีฬา  ตั้งไว้  50,000 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดแข่งขันกีฬา 
ต้านยาเสพติดระหว่างหมู่บ้านในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  
ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานกีฬาและนันทนาการ (00262) 

   (14)  ค่าใช้จ่ายโครงการประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี   
การเกษตรประจ าต าบล  ต าบลผาปัง  ตั้งไว้ 20,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนินการโครงการประชุม
คณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบล ต าบลผาปัง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
ปรากฏในแผนงานการเกษตร (00320) งานส่งเสริมการเกษตร (00321) 

    (15)  ค่าใช้จ่ายกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ  ตั้งไว้  40,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรม
วันเด็กแห่งชาติปี  2556  โดยมีโรงเรียนสังกัด สพฐ. จ านวน 4 แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 5 แห่ง  ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210)   งานศึกษาไม่ก าหนดระดับ (00214)  

    (16)  ค่าใช้จ่ายโครงการประชาคมหมู่บ้านเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาสามปี   
ตั้งไว้ 10,000 บาท   เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนินการประชาคมหมู่บ้านเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาสามปี ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)   

    (17)  ค่าใช้จ่ายโครงการลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลส าคัญ ( 7 วันอันตราย)  ตั้งไว้ 
10,000 บาท   เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการกิจกรรมเพ่ือลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลวันขึ้นปีใหม่   และ
เทศกาลสงกรานต์ประจ าปี  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน ( 00120) งานป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย  (00123)  



 

 

 

      (18)  ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการกิจการของศูนย์ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนองค์การบริหาร
ส่วนต าบลแม่พริก  ตั้งไว้  20,000  บาท   เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนินการใช้จ่าย ส าหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ  
ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่นๆในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  
มิสเตอร์เตือนภัย ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน ( 00120) งานป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123) 

    (19)  ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของสมาชิกสภา 
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก   ตั้งไว้  10,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการอบรมให้ความรู้แก่สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
(00250) งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (00252) 

    (20)  ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านเสพติด  ตั้งไว้  10,000  บาท  เพ่ือ
จ่ายเป็นค่าด าเนินกิจกรรมเพื่อกระตุ้น และเสริมสร้างพลังจากทุกหน่วยงานร่วมกันต่อต้านยาเสพติด  ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้   ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ( 00250) งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง
ชุมชน (00252)      

    (21)  ค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในการปฏิบัติ
ราชการ   ตั้งไว้  5,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการฝึกอบรมพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างให้มีความรู้
เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในการปฏิบัติราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00261) 

    (22)  ค่าใช้จ่าย โครงการค่าพาหนะรับส่งนักเรียนบ้านปางยาว  ตั้งไว้  70,000 บาท   
เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการค่าพาหนะรับส่งนักเรียนบ้านปางยาว  เพ่ือให้นักเรียนที่มีฐานะยากจนเดินทางไป-กลับ
โรงเรียนห้วยขี้นกวิทยาอย่างปลอดภัย  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา ( 00210) งานศึกษาไม่
ก าหนดระดับ (00214)  

    (23)  ค่าใช้จ่าย โครงการค่าพาหนะรับส่งนักเรียนบ้านร่มไม้ยาง   ตั้งไว้  16,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการค่าพาหนะรับส่งนักเรียนบ้านร่มไม้ยาง เพื่อให้นักเรียนที่มีฐานะยากจนเดินทางไป-กลับ
โรงเรียนบ้านแม่พริกบนอย่างปลอดภัย  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา ( 00210) งานศึกษาไม่
ก าหนดระดับ (00214)  

    (24)  ค่าใช้จ่ายโครงการบริหารศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร   อ าเภอแม่พริก   จังหวัดล าปาง          
ตั้งไว้  120,000 บาท   เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนินโครงการบริหารศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร อ าเภอแม่พริก  จังหวัด
ล าปาง  โดยองค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริกจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการบริหารศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร เป็นจ านวน 
30,000  บาท  และขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากเทศบาลต าบลแม่พริก  จ านวน  30,000  บาท  เทศบาล
ต าบลแม่ปุ  จ านวน  30,000  บาท  เทศบาลต าบลพระบาทวังตวง  จ านวน  30,000  บาท  ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)   

 



 

 

 

1.3.9  ประเภท  รายจ่ายเพื่อบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน [320400]   ตั้งไว้  145,000  บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ (วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท)  เช่น  เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องคอมพิวเตอร์ 
เครื่องถ่ายเอกสาร  เครื่องปรับอากาศ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ โต๊ะ  เก้าอ้ี  และครุภัณฑ์อ่ืนๆ  ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) 

 ค่าวัสดุ  [533000]    ตั้งไว้  1,597,900   บาท     

1.3.10  ประเภท  ค่าวัสดุส านักงาน [330100]  ตั้งไว้  50,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของ
เครื่องใช้ต่างๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ  หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร  ตรายาง น้ ายาลบค าผิด ลวดเย็บ
กระดาษ ซอง ธงชาติ  สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์  ตะแกรงวางเอกสาร  ที่ถูพ้ืน  น้ าดื่ม ฯลฯ  ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  (00110)  งานบริหารทั่วไป (00111) 

1.3.11  ประเภท  วัสดุงานบ้านงานครัว [330300]  ตั้งไว้   20,000  บาท   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
สิ่งของเครื่องใช้ต่างๆขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก เช่น   แปรงถูพ้ืน ไม้กวาด  ถาด มีด ถ้วยชาม ช้อนส้อม 
สบู่ ผงซักฟอก แก้วน้ า จานรอง กระจกเงา  ผ้าปูโต๊ะ  ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)  

1.3.12 ประเภท  ค่าอาหารเสริม (นม) [330400] ตั้งไว้  907,900  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหาร
เสริม (นม)ให้กับโรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (สพฐ.) จ านวน  4  โรงเรียน และ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน  5  ศูนย์  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการศึกษา ( 00210) งาน
ระดับ ก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212) 

1.3.13  ประเภท  วัสดุยานพาหนะและขนส่ง  [330700]  ตั้งไว้  50,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุ
ประเภท    ยางนอก ยางใน หัวเทียน ไขควง นอตและสกรู กระจกมองข้างรถยนต์ กันชนรถยนต์ เบาะรถยนต์  
ฟิล์มกรองแสง เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  (00110) งานบริหาร
ทั่วไป (00111) 

1.3.14  ประเภท  วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  [330800]  ตั้งไว้  350,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุ
เชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ ามันเบนซิน น้ ามันดีเซล น้ ามัน หล่อลื่น  แก๊สหุงต้ม ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) 

1.3.15 ประเภท  วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ [330900]   ตั้งไว้  170,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  เช่น  ทรายอะเบท  น้ ายาพ่นก าจัดยุง วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า น้ ายา
ตรวจสารเสพติด  น้ ายาดับเพลิง ถุงมือ ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 
(00220) งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอ่ืน (00223 

1.3.16 ประเภท  วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ [331100]   ตั้งไว้  20,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าแผ่น
ป้าย กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กัน  สี  หนังสือพิมพ์  ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) 



 

 

 

 1.3.17  ประเภท  วัสดุคอมพิวเตอร์ [331400]   ตั้งไว้  30,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุ
คอมพิวเตอร์  เช่นแผ่นดิสก์ โปรแกรม หมึกคอมพิวเตอร์  แป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เมมโมรี่ชิป  เม้าท์  และอ่ืนๆ      
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) 
 
 1.4  หมวดค่าสาธารณูปโภค [534000]   ตั้งไว้    361,200   บาท      แยกเป็น 
 1.4.1 ประเภท  ค่าไฟฟ้า [340100]  ตั้งไว้  250,000  บาท   เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าส าหรับที่ท าการ
องค์การบริหารส่วนต าบล และไฟฟ้าสาธารณะส่วนเกิน  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) 

 1.4.2  ประเภท  ค่าโทรศัพท์ [340300]  ตั้งไว้  32,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่า เช่าหมายเลขและค่าใช้
บริการ โทรศัพท์ พ้ืนฐาน และ ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ขององค์การบริการบริหารส่วนต าบล   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) 

1.4.3  ประเภท  ค่าไปรษณีย์ [340400]  ตั้งไว้  15,000  บาท   เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์  ค่าโทรเลข  
ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร  ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป(00110) งานบริหารทั่วไป (00111) 

 1.4.4  ประเภท  ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม [340500]  ตั้งไว้  64,200  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่า
ใช้คู่สายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง เดือนละ 5,350 บาท ตามหนังสือที่ ลป 0018/ ว 24855 วันที่  16  พฤศจิกายน  
2544  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) 
  

1.5  หมวดเงินอุดหนุน [561000]   ตั้งไว้   1,631,000    บาท     แยกเป็น 
1.5.1  ประเภท  เงินอุดหนุนส่วนราชการ [610200]    ตั้งไว้   1,210,000    บาท    แยกเป็น 
         1.5.1.1 อุดหนุนกิ่งกาชาดอ าเภอแม่พริก  ตั้งไว้   20,000   บาท   

(1) โครงการสนับสนุนการจัดงานกาชาดประจ าปีจังหวัดล าปางและสนับสนุนกิจกรรม       
กิ่งกาชาดอ าเภอแม่พริก ตั้งไว้  20,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินกิจกรรมงานออกร้านกาชาดจังหวัดล าปาง
และก่ิงกาชาดอ าเภอแม่พริก   ในการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนผู้ประสบสาธารณภัย     ตามหนังสืออ าเภอ
แม่พริก ที่  1017/ ว 310  ลงวันที่  15  พฤษภาคม  2555 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน (00250) งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน ( 00252)  และแผนพัฒนาสามปี 
(พ.ศ. 2556 - 2558)  หน้า 86 

  1.5.1.2 อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอแม่พริก  ตั้งไว้   5,000   บาท   
        (1) โครงการสนับสนุนการจัดงานรัฐพิธีประจ าปี  ตั้งไว้  5,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดงาน

พิธีของอ าเภอแม่พริก  ได้แก่  การจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ  การจัด
งานวันปิยมหาราช  การจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ตามหนังสืออ าเภอแม่พริก 
ที่  1017/ ว 310  ลงวันที่  15  พฤษภาคม  2555  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน ( 00250) งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน ( 00252) และแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 
(พ.ศ. 2556 - 2558)  หน้า  75 



 

 

 

1.5.1.3 อุดหนุนโรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                  
ตั้งไว้  1,185,000  บาท     

       (1) อุดหนุนโรงเรียนบ้านแม่พริกบน โรงเรียนบ้านแม่เชียงรายลุ่ม โรงเรียนห้วยข้ีนกวิทยา 
โรงเรียนผาปังวิทยา ตั้งไว้  975,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน   ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการศึกษา ( 00210)       
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212) และแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556 - 2558)  หน้า  94 

        (2) อุดหนุนโรงเรียนผาปังวิทยา  ตั้งไว้  30,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินโครงการ
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมทางภาษา  ตามหนังสือโรงเรียนผาปังวิทยา ที่ ศธ 04132.1007/78 ลงวันที่ 30 มีนาคม 
2555 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการศึกษา ( 00210) งานศึกษาไม่ก าหนดระดับ ( 00214) 
และแผนพัฒนาสามปี   (พ.ศ. 2556 - 2558)  หน้า  93 

       (3) อุดหนุนโรงเรียนผาปังวิทยา  ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการการแข่งขัน
กีฬาสีสัมพันธ์  ตามหนังสือโรงเรียนผาปังวิทยา ที่ ศธ 04132.1007/78 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2555  ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการศึกษา ( 00210) งานศึกษาไม่ก าหนดระดับ ( 00214) และแผนพัฒนาสามปี   
(พ.ศ. 2556 - 2558)  หน้า  94 

                  (4) อุดหนุนโรงเรียนห้วยข้ีนกวิทยา ตั้งไว้ 40,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการการแข่งขัน
กีฬานักเรียนอ าเภอแม่พริก ตามหนังสือโรงเรียนห้วยขี้นกวิทยา  ที่ ศธ  04132.1010/082  ลงวันที่  28  มีนาคม  
2555  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการศึกษา ( 00210) งานศึกษาไม่ก าหนดระดับ ( 00214) 
และแผนพัฒนาสามปี   (พ.ศ. 2556 - 2558)  หน้า  93 

       (5) อุดหนุนโรงเรียนห้วยข้ีนกวิทยา ตั้งไว้ 40,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาและ
ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ ตามหนังสือโรงเรียนห้วยขี้นกวิทยา  ที่ ศธ  04132.1010/082  ลงวันที่  28  
มีนาคม  2555    ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการศึกษา ( 00210) งานศึกษาไม่ก าหนดระดับ 
(00214) และแผนพัฒนาสามปี   (พ.ศ. 2556 - 2558)  หน้า  93 

       (6) อุดหนุนโรงเรียนห้วยข้ีนกวิทยา  ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขัน
กีฬาสัมพันธ์โรงเรียนห้วยขี้นกวิทยา ตามหนังสือโรงเรียนห้วยขี้นกวิทยา  ที่ ศธ  04132.1010/090  ลงวันที่  12  
เมษายน  2555    ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานศึกษาไม่ก าหนดระดับ 
(00214) และแผนพัฒนาสามปี   (พ.ศ. 2556 - 2558)  หน้า  94 

      (7) อุดหนุนโรงเรียนบ้านแม่พริกบน  ตั้งไว้ 20,000 บาท เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขัน
กีฬาสัมพันธ์ต้านยาเสพติด ตามหนังสือโรงเรียนบ้านแม่พริกบน  ที่ ศธ  04132.1016/038  ลงวันที่  10  เมษายน  
2555  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการศึกษา ( 00210) งานศึกษาไม่ก าหนดระดับ ( 00214) 
และแผนพัฒนาสามปี   (พ.ศ. 2556 - 2558)  หน้า  93 

(8) อุดหนุนสถานีต ารวจภูธรแม่พริก   ตั้งไว้ 10,000 บาท เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ อบรม
อาสาสมัครจราจรนักเรียน นักศึกษา  ประจ าปี  2556  ตามหนังสือ สถานีต ารวจภูธรแม่พริก   ที่ ตช  
0020.9(16)/1016  ลงวันที่  29  มีนาคม  2555  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน ทั่วไป  ปรากฏในแผนงานรักษาความ



 

 

 

สงบภายใน ( 00120) งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน   (00121)  และแผนพัฒนาสามปี    
(พ.ศ. 2556 - 2558)  หน้า  78 

(9) อุดหนุน สถานีต ารวจภูธรแม่พริก   ตั้งไว้ 10,000 บาท เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ
การศึกษาเพ่ือต่อต้านการใช้ยาเสพติดในโรงเรียน( D.A.R.E.)  ตามหนังสือ สถานีต ารวจภูธรแม่พริก   ที่ ตช  
0020.9(16)/1028  ลงวันที่  30  มีนาคม  2555  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   ปรากฏในแผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน ( 00250) งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน ( 00252)  และแผนพัฒนาสามปี    
(พ.ศ. 2556 - 2558)  หน้า  81 

1.5.2 อุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ [610400]  ตั้งไว้   421,000   บาท   
  1.5.2.1 อุดหนุนชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขต าบลแม่พริก   ตั้งไว้ 20,000 บาท  เพ่ือจ่าย

เป็นค่าด าเนินการโครงการสร้างสุขภาพเนื่องในวัน  อสม.แห่งชาติ ตามหนังสือที่ท าการชมรมอาสาสมัคร
สาธารณสุขต าบลแม่ พริก ลงวันที่  25  เมษายน   25 54  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุข  (00220) งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอ่ืน ( 00223)และแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 255 6 - 
2558) หน้า  87 

1.5.2.2 อุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน  ตั้งไว้  150,000  บาท   เพ่ือจ่ายเป็นค่า
ด าเนินโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ จ านวน 15 หมู่บ้าน ๆ ละ 10,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  (00220) งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอ่ืน   (00223)  และ
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2556 - 2558)  หน้า  87 

 1.5.2.3 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน  ตั้งไว้    141,000   บาท 
       (1) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน  หมู่ที่ 3 บ้านแม่เชียงรายลุ่ม ตั้งไว้ 10,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์บ้านแม่เชียงรายลุ่ม ตามหนังสือ บ้านแม่เชียงรายลุ่ม 
ลงวันที่ 14 มีนาคม  2555  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
(00260) งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น (00263)  และแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2556 - 2558)  หน้า  98 

       (2) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน  หมู่ที่ 3 บ้านแม่เชียงรายลุ่ม ตั้งไว้ 20,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการโครงการแข่งขันกีฬาพ้ืนบ้าน ตามหนังสือ บ้านแม่เชียงรายลุ่ม ลงวันที่ 14 มีนาคม  
2555  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ( 00260)  งานกีฬา
และนันทนาการ (00262)  และแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2556 - 2558)  หน้า  76 

     (3) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านสันป่าสัก ตั้งไว้ 10,000 บาท      
เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการโครงการจัดงานจุดบั้งไฟประเพณีสงกรานต์  ตามหนังสือบ้านสันป่าสัก ลงวันที่ 8 
มีนาคม 2555 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ( 00260) 
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น (00263) และแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556 - 2558)  หน้า  99 

   (4) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านวังส าราญ  ตั้งไว้ 3,000 บาท เพื่อ
จ่ายเป็นค่าด าเนินการโครงการประเพณีสงกรานต์บ้านวังส าราญ  ตามหนังสือบ้านวังส าราญ ที่ พิเศษ/ 2555      
ลงวันที่ 19 เมษายน 2555 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
(00260) งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น (00263) และแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2556 - 2558)  หน้า  99 



 

 

 

  (5) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านวังส าราญ  ตั้งไว้ 3,000 บาท เพื่อ
จ่ายเป็นค่าด าเนินการโครงการประเพณี ลอยกระทง   ตามหนังสือบ้านวังส าราญ ที่ พิเศษ/ 2555  ลงวันที่ 19 
เมษายน 2555 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ( 00260) 
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น (00263) และแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2556 - 2558)  หน้า  101 

 (6) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านห้วยข้ีนก ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อ
จ่ายเป็นค่าด าเนินการโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์   ตามหนังสือบ้านห้วยขี้นก ที่ พิเศษ/2555      
ลงวันที่ 6 มีนาคม 2555 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
(00260) งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น (00263) และแผนพัฒนาสามปี   (พ.ศ. 2556 - 2558)  หน้า  99 

    (7) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านสันขี้เหล็ก ตั้งไว้ 30,000 บาท     
เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นสักการะดอยพระธาตุ ร่วมกับหมู่ที่  4  บ้าน
แม่พริกบน หมู่ที่ 9  บ้านร่มไม้ยาง  ตามหนังสือบ้านสันขี้เหล็ก  ที่ พิเศษ/2555 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2555  ตั้งจ่าย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ   (00260)  งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น (00263)  และแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556 - 2558)  หน้า  99 

    (8) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านแพะดอกเข็ม ตั้งไว้ 10,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์บ้านแพะดอกเข็ม  ตามหนังสือบ้านแพะดอกเข็ม ที่ 
พิเศษ/2555  ลงวันที่ 27 มีนาคม 2555 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ( 00260) งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น ( 00263) และแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 255 6 - 255 8)  
หน้า  100 

    (9) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านผาปังหลวง ตั้งไว้  10,000  บาท   
เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการโครงการสรงน้ าพระธาตุและสืบชะตาหลวง วัดผาปังหลวง ตามหนังสือบ้านผาปังหลวง 
ลงวันที่ 14 มีนาคม  2555  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
(00260) งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น (00263) และแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556 - 2558)  หน้า  100 

    (10) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน  หมู่ที่ 2 บ้านผาปังหลวง ตั้งไว้ 10,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการโครงการเข้าค่ายอบรมตีก๋องปู่จา ตามหนังสือบ้านผาปังหลวง ลงวันที่ 14 มีนาคม  
2555  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ(00260) งานศาสนา
วัฒนธรรมท้องถิ่น (00263)  และแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556 - 2558)  หน้า  103 

     (11) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านผาปังกลาง ตั้งไว้  5,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการโครงการประเพณีสงกรานต์  ตามหนังสือบ้านผาปังกลาง   ลงวันที่ 12 เมษายน 2555 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ( 00260) งานศาสนา
วัฒนธรรมท้องถิ่น (00263) และแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556 - 2558)  หน้า  102 

(12) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านผาปังกลาง ตั้งไว้  5,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการโครงการประเพณีสรงน้ าพระธาตุ ตามหนังสือบ้านผาปังกลาง ลงวันที่ 12 เมษายน 
2555  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ( 00260) งานศาสนา
วัฒนธรรมท้องถิ่น (00263) และแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556 - 2558)  หน้า  100 



 

 

 

(13) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านห้วยไร่ ตั้งไว้ 15,000 บาท เพื่อจ่าย
เป็นค่าด าเนินการโครงการจัดงานสืบสานประเพณีไม้ค้ าศรี แห่ครัวตาน สืบชะตาหลวง สรงน้ าพระธาตุศิริภูมิวนา 
แห่ครัวตานในเทศกาลปีใหม่เมือง ตามหนังสือบ้านห้วยไร่   ที่ พิเศษ/2555 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2555  ตั้งจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ(00260) งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 
(00263) และแผนพัฒนาสามปี   (พ.ศ. 2556 - 2558)  หน้า  101 

1.5.2.4 อุดหนุน กองทุนออมบุญวันละหนึ่งบาทเพื่อสวัสดิการชุมชนต าบลผาปัง  ตั้งไว้ 
10,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนออมบุญวันละหนึ่งบาทเพ่ือสวัสดิการชุมชนต าบลผาปัง    โดยถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/ ว 1659 ลงวันที่ 24  สิงหาคม  2553  และตามหนังสือที่
ท าการออมบุญต าบลผาปัง  ที่ พิเศษ/2555 ลงวันที่ 30 เมษายน 2555  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏใน
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ( 00250) งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน ( 00252) และ
แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2556 - 2558)  หน้า  75 

1.5.2.5 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอเถิน   ตั้งไว้    100,000    บาท  
(1) เพื่อเป็นค่าขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะ   บ้านสันขี้เหล็ก  

หมู่ 10 ต าบลแม่พริก  อ าเภอแม่พริก จังหวัดล าปาง  ตั้งไว้   1 00,000  บาท  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน ( 00240)  งานไฟฟ้าถนน ( 00242) และแผนพัฒนาสามปี   (พ.ศ. 255 6 - 
2558)  หน้า  52 

 
 1.6  หมวดรายจ่ายอ่ืน  [551000]    ไม่ได้ตั้งไว้     
 
2.  รายจ่ายเพื่อการลงทุน   ตั้งไว้รวม   20,000  บาท    แยกเป็น 

หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง      ตั้งไว้   20,000  บาท    แยกเป็น 
2.1 ค่าครุภัณฑ์  [541000]    

 2.1.1 ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  ตั้งไว้   20,000   บาท 
(1) ค่าจัดซื้อเครื่องขยายเสียง จ านวน 1 เครื่อง    ตั้งไว้  20,000 บาท                      
ตามรายละเอียด ดังนี้ 
- ตู้ล าโพงพลาสติก Peak Power ไม่น้อยกว่า  800 W Impdance ไม่น้อยกว่า  8 Ohms 15”  
2 ทาง   จ านวน 2 ตู้ 
- เครื่องเสียง Power Output (Sterio) ไม่น้อยกว่า 200 W+200 W. RMS 
- ไมโครโฟนไร้สาย Wireless Mic UHF ไมโครโฟนถือ  2SG-922  800  MHL 
- ไมโครโฟนแบบสาย พร้อมสายยาวไม่น้อยกว่า 25  เมตร  จ านวน  2  ตัว 
โดยจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  

(00110) งานบริหารทั่วไป (00111)  และแผนพัฒนาสามปี  ( พ.ศ. 2556 - 2558 )  หน้า  121 
 
2.2  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  [542000]      ไม่ได้ตั้งไว้ 
 
 
 



 

 

 

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2556 
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก 
อ าเภอแม่พริก  จังหวัดล าปาง 
รายจ่ายจ าแนกตามหน่วยงาน 

หน่วยงาน  ส่วนการคลัง 
 

ตั้งงบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น    1,386,000    บาท  แยกเป็น 
1. รายจ่ายประจ า   ตั้งไว้รวม     1,386,000    บาท   แยกเป็น 

 1.1 หมวดเงินเดือน  (ฝ่ายประจ า) [522000]  ตั้งไว้รวม    1,170,000   บาท      แยกเป็น 
 1.1.1  ประเภท   เงินเดือนพนักงาน [220100]  ตั้งไว้  689,640  บาท   เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือน

พนักงานส่วนต าบล   พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน จ านวน 5 อัตรา ต าแหน่ง หัวหน้าส่วนการคลัง  นักวิชาการเงิน
และบัญชี  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  เจ้าพนักงานพัสดุ  เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113) 

1.1.2 ประเภท  เงินเพิ่มต่าง ๆ  [220200]  ตั้งไว้  120,120   บาท   
          1)  เงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว ตั้งไว้ 105,600 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว 

จ านวน  4  อัตรา  ต าแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  เจ้าพนักงานพัสดุ  เจ้าหน้าที่
จัดเก็บรายได้  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113) 

          (2)  เงินเพ่ิมอ่ืน  ตั้งไว้ 14,520 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพ่ิมตามคุณวุฒิที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะ
ต าแหน่ง จ านวน  4  อัตรา  ต าแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี   เจ้าพนักงานพัสดุ 
เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป ( 00110) งานบริหารงานคลัง 
(00113) 

1.1.3 ประเภท  เงินประจ าต าแหน่ง [220300] ตั้งไว้ 18,000 บาท 
          (1) เงินประจ าต าแหน่ง ตั้งไว้ 18,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าประจ าต าแหน่งให้แก่  หัวหน้าส่วน

การคลัง  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113) 

1.1.4 ประเภท ค่าจ้างพนักงานจ้าง [220600] ตั้งไว้  271,200 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้าง
ตามภารกิจ จ านวน  3  อัตรา  ต าแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่
จัดเก็บรายได้  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113 

1.1.5 ประเภท  เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง [220700] ตั้งไว้  71,040  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิม
การครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน  3  อัตรา  ต าแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี  
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
(00110) งานบริหารงานคลัง (00113)  

 
1.2 หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ   ตั้งไว้   216,000   บาท   แยกเป็น 
ค่าตอบแทน [531000] ตั้งไว้   66,000  บาท 
1.2.1 ประเภท ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา [310300] ตั้งไว้ 5,000 บาท     เพื่อจ่ายเป็น

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาให้แก่พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ



 

 

 

หรือในวันหยุดราชการที่ได้รับค าสั่งให้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานซึ่งเป็นงานเร่งด่วนนอกเวลาราชการปกติหรืองานที่
ไม่อาจท าในเวลาราชการได้  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป ( 00110) งานบริหารงาน
คลัง  (00113) 

1.2.2 ประเภท  ค่าเช่าบ้าน [310400]   ตั้งไว้  6,000  บาท   เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านพนักงานส่วน
ต าบล  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113) 

1.2.3  ประเภท  เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร [310500]  ตั้งไว้  5,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นเงิน
ช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนต าบล  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
(00110)  งานบริหารงานคลัง (00113) 

1.2.4  ประเภท  เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล [310600]  ตั้งไว้ 50,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่า
รักษาพยาบาลของพนักงานส่วนต าบลและครอบครัว ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
(00110) งานบริหารงานคลัง (00113) 

ค่าใช้สอย  [532000]  ตั้งไว้   100,000  บาท 
1.2.5 ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ [320100]  ตั้งไว้  50,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเย็บ

หนังสือ  เข้าปกหนังสือ  ค่าลงทะเบียนและธรรมเนียม ค่าโฆษณาและเผยแพร่( รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณา
และเผยแพร่ข่าวทางวิทยกุระจายเสียง  โทรทัศน์  โรงมหรสพหรือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ )  ค่าเช่าทรัพย์สิน  ค่าจ้างเหมา
บริการ  ค่าจ้างส ารวจความพึงพอใจของการบริการประชาชน ค่าประกันภัย ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  งานบริหารงานคลัง  (00113)  

1.2.6 ประเภท   รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ [320300]   
ตั้งไว้  30,000  บาท   

(1)  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร  ส าหรับ
เป็นค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ในการเดินทางไปราชการ หรืออบรมสัมมนาของ
พนักงานส่วนต าบล    พนักงานจ้าง  ตั้งไว้ 30,000  บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร  ส าหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ในการเดินทางไป
ราชการหรืออบรมสัมมนาพนักงานส่วนต าบล  พนักงานจ้าง  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป (00110)  งานบริหารงานคลัง  (00113) 

1.2.7 ประเภทรายจ่ายเพื่อบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน [320400] ตั้งไว้  20,000 บาท  เพื่อ
จ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ (วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท)  เช่น  เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่อง
ถ่ายเอกสาร  เครื่องปรับอากาศ โต๊ะ  เก้าอ้ี  และครุภัณฑ์อ่ืนๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป  (00110) งานบริหารงานคลัง (00113) 

 
 
 
 
 



 

 

 

ค่าวัสดุ    [533000]   ตั้งไว้   50,000  บาท 
1.2.8  ประเภท  ค่าวัสดุส านักงาน    [330100]   ตั้งไว้  30,000  บาท   เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของ

เครื่องใช้ต่างๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ  หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร  ตรายาง น้ ายาลบค าผิด ลวดเย็บ
กระดาษ ซอง   สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์  ตะแกรงวางเอกสารฯลฯ   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113) 

1.2.9 ประเภท  วัสดุคอมพิวเตอร์ [331400]    ตั้งไว้  20,000 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  
เช่นแผ่นดิสก์ โปรแกรม หมึกคอมพิวเตอร์  แป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เมมโมรี่ชิป  เม้าท์  และอ่ืนๆ  ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110) งานบริหารงานคลัง (00113) 

 
2.  รายจ่ายเพื่อการลงทุน     

หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง    ไม่ได้ตั้งไว้   
2.1 ค่าครุภัณฑ์  [541000]    ไม่ได้ตั้งไว้ 
2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  [542000]       ไม่ได้ตั้งไว้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2556 
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก 
อ าเภอแม่พริก   จังหวัดล าปาง 
รายจ่ายจ าแนกตามหน่วยงาน 

หน่วยงาน  ส่วนโยธา 
 

ตั้งงบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น  2,533,360    บาท    แยกเป็น 
1.   รายจ่ายประจ า        ตั้งไว้รวม  1,150,160    บาท    แยกเป็น 
 1.1 หมวดเงินเดือน  (ฝ่ายประจ า) [522000]   ตั้งไว้รวม     809,160     บาท   แยกเป็น 

1.1.1 ประเภท  เงินเดือนพนักงาน  [220100]   ตั้งไว้    596,880   บาท  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนของ
พนักงานส่วนต าบล  พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน จ านวน  4  อัตรา ต าแหน่ง หัวหน้าส่วนโยธา นายช่างไฟฟ้า นาย
ช่างโยธา เจ้าพนักงานธุรการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน ( 00240) งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) 

1.1.2 ประเภท  เงินเพิ่มต่างๆ  [220200]   ตั้งไว้     59,760    บาท   
          (1)  เงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว ตั้งไว้   5 4,000  บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพ่ิมการครองชีพ

ชั่วคราว จ านวน  3  อัตรา  ต าแหน่ง  นายช่างไฟฟ้า  นายช่างโยธา  เจ้าพนักงานธุรการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) 

          (2)  เงินเพ่ิม อ่ืน  ตั้งไว้ 5,760 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพ่ิมตามคุณวุฒิที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะ
ต าแหน่ง จ านวน  3  อัตรา  ต าแหน่ง นายช่างโยธา นายช่างไฟฟ้า  เจ้าพนักงานธุรการ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240)  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) 

1.1.3 ประเภท  เงินประจ าต าแหน่ง [220300] ตั้งไว้ 18,000 บาท 
          (1) เงินประจ าต าแหน่ง ตั้งไว้ 18,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าประจ าต าแหน่งให้แก่  หัวหน้าส่วน

โยธา  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน ( 00240)  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน (00241) 

1.1.4 ประเภท ค่าจ้างพนักงานจ้าง [220600] ตั้งไว้  108,000   บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้าง
ตามภารกิจ จ านวน  1  อัตรา  ต าแหน่ง  ผู้ช่วยช่างโยธา  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) 

1.1.5 ประเภท  เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง [220700] ตั้งไว้  26,520   บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพ่ิม
การครองชีพชั่วคราว พนักงานจ้างตามภารกิจ  จ านวน  1  อัตรา   ต าแหน่ง  ผู้ช่วยช่างโยธา  ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) 

 1.2 หมวดค่าตอบแทน ค่าใช้สอยและวัสดุ      ตั้งจ่ายไว้รวม   341,000   บาท    แยกเป็น 
 ค่าตอบแทน  [531000] ตั้งไว้   71,000  บาท     

1.2.1 ประเภท  ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา [310300]  ตั้งไว้  10,000  บาท   เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาให้แก่พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
หรือในวันหยุดราชการที่ได้รับค าสั่งให้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานซึ่งเป็นงานเร่งด่วนนอกเวลาราชการปกติหรืองานที่



 

 

 

ไม่อาจท าในเวลาราชการได้  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน ( 00240) งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)  

1.2.2 ประเภท  ค่าเช่าบ้าน [310400]   ตั้งไว้  6,000  บาท   เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านพนักงานส่วน
ต าบล  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน ( 00240)  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน (00241) 

1.2.3  ประเภท  เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร [310500]  ตั้งไว้  5,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นเงิน
ช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนต าบล  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
(00240)  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) 

1.2.4  ประเภท   เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล [310600]  ตั้งไว้  50,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่า
รักษาพยาบาลของพนักงานส่วนต าบลและครอบครัว  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
(00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) 

 
 ค่าใช้สอย   [532000]  ตั้งไว้   100,000  บาท  

1.2.5 ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ [320100]  ตั้งไว้  50,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเย็บ
หนังสือ  เข้าปกหนังสือ  ค่าลงทะเบียนและธรรมเนียม ค่าโฆษณาและเผยแพร่( รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณา
และเผยแพร่ข่าวทางวิทยกุระจายเสียง  โทรทัศน์  โรงมหรสพหรือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ )  ค่าเช่าทรัพย์สิน  ค่าจ้างเหมา
บริการ  ค่าจ้างส ารวจความพึงพอใจของการบริการประชาชน ค่าประกันภัย ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) 

1.2.6 ประเภท   รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ [320300]   
ตั้งไว้  30,000  บาท   

(1)  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร  ส าหรับ
เป็นค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ในการเดินทางไปราชการ หรืออบรมสัมมนาของ
พนักงานส่วนต าบล    พนักงานจ้าง  ตั้งไว้ 30,000  บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร  ส าหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ในการเดินทางไป
ราชการหรืออบรมสัมมนาพนักงานส่วนต าบล  พนักงานจ้าง  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) 

1.2.7 ประเภทรายจ่ายเพื่อบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน [320400] ตั้งไว้  20,000 บาท  เพื่อ
จ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ (วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท)  เช่น  เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่อง
ถ่ายเอกสาร  เครื่องปรับอากาศ โต๊ะ  เก้าอ้ี  และครุภัณฑ์อ่ืนๆตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) 



 

 

 

ค่าวัสดุ [533000]    ตั้งไว้   170,000  บาท 
1.2.8  ประเภท  วัสดุส านักงาน [330100]  ตั้งไว้  30,000 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้

ต่างๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ  หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร  ตรายาง น้ ายาลบค าผิด ลวดเย็บกระดาษ ซอง   
สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์  ตะแกรงวางเอกสาร ฯลฯ   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) 

1.2.9  ประเภท  วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ [330200]   ตั้งไว้  90,000  บาท   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหลอดไฟ  
ปลั๊กไฟ  สายไฟฟ้า  ฟิวส์  ปลั๊กไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า  เทปพันสายไฟฟ้า ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) 

1.2.10  ประเภท  วัสดุก่อสร้าง  [330600]  ตั้งไว้  30 ,000 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้
ต่างๆ สี แปรงทาสี   สีทินเนอร์ น้ ามันทาไม้  ปูนซีเมนต์  ปูนขาว ทราย  อิฐ กระเบื้อง  สังกะสี ตะปู  ค้อน  คีม 
ชะแลง  จอบ  เสียม  สิ่ว  ขวาน เลื่อย  กบไสไม้ เหล็กเส้น ท่อน้ าบาดาล ท่อน้ าและอุปกรณ์ประปา  ท่อต่างๆ     
โถส้วม  อ่างล้างมือ  ราวพาดผ้า  ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน ( 00240) งาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) 

1.2.11 ประเภท   วัสดุคอมพิวเตอร์ [330400]   ตั้งไว้  20,000  บาท   เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุ
คอมพิวเตอร์  เช่นแผ่นดิสก์ โปรแกรม หมึกคอมพิวเตอร์  แป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เมมโมรี่ชิป  เม้าท์  และอ่ืนๆ  ต้ัง
จ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน ( 00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
(00241) 

2.   รายจ่ายเพื่อการลงทุน     
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   ตั้งไว้   1,383,200  บาท  แยกเป็น 

2.1 ค่าครุภัณฑ์ [541000]     ไม่ได้ตั้งไว้      
      

2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   [542000]     ตั้งไว้  1,383,200   บาท 
ประเภทถนน  [420900]      
2.2.1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 9  ตั้งไว้ 99,500 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 9  บ้านแมเ่ชียงรายลุ่ม หมู่ที่ 3 ต าบลแม่พริก อ าเภอแม่พริก จังหวัดล าปาง 
ผิวจราจรกว้าง 2.50 เมตร ยาว 80.00 เมตร หนา 0. 15 เมตร ลูกรังไหล่ทางข้างละ  0-0.25  เมตร รายละเอียด
ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก เลขท่ี 0 13/2555 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน   ( 00240 )  งานไฟฟ้าถนน ( 00242 )  และแผนพัฒนาสามปี  ( พ.ศ. 255 6 - 2558 )  
หน้า  38 

2.2.2 โครงการก่อสร้างถนน ลูกรังสายทุ่งดอกอาว   ตั้งไว้ 99,000 บาท   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา
ก่อสร้างถนนลูกรังสายทุ่งดอกอาว  บ้านแมพ่ริกบน หมู่ที ่4 ต าบลแม่พริก อ าเภอแม่พริก จังหวัดล าปาง ผิวจราจร
กว้าง 4.00 เมตร  ยาว 950.00 เมตร หนา 0. 25 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนต าบล
แม่พริก เลขท่ี 014/2555  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  (00240)  งานไฟฟ้า
ถนน ( 00242 ) และแผนพัฒนาสามปี   ( พ.ศ. 2556 - 2558 )  หน้า  37 



 

 

 

2.2.3 โครงการวางท่อส่งน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบถนนสายใต้วัด   ตั้งไว้ 100,000 บาท  เพ่ือจ่าย
เป็นค่าจ้างเหมา วางท่อส่งน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบถนนสายใต้วัด   บ้านวังส าราญ   หมู่ที่ 6 ต าบลแม่พริก 
อ าเภอแม่พริก จังหวัดล าปาง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  0.60  เมตร  จ านวน  74  ท่อน พร้อมก่อสร้างบ่อพัก ขนาด 
1.00 x 1.00  เมตร  ลึก 1.025  เมตร จ านวน  5  บ่อ ความยาวรวม  76  เมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนของ
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก เลขท่ี 0 16/2555  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน  ( 00240 )  งานไฟฟ้าถนน ( 00242 )  และแผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ. 2556 - 2558 ) หน้า  58 

2.2.4  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กเลียบล าห้วยแม่พริก   ตั้งไว้  99,000 บาท  เพื่อจ่าย
เป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กเรียบล าห้วยแม่พริก  บ้านห้วยขี้นก   หมู่ที่ 7  ต าบลแม่พริก 
อ าเภอแม่พริก จังหวัดล าปาง ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร  ยาว 65.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  ลูกรังไหล่ทางข้างละ 
0.50  เมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก   เลขท่ี 011/2555 ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป   ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  (00240)  งานไฟฟ้าถนน ( 00242 ) และแผนพัฒนาสามปี    
( พ.ศ. 2556 - 2558 )  หน้า  37 

2.2.5 โครงการก่อสร้างถนน ลูกรังบดอัดแน่นจากหลิ่งปู่สร้อย-หมู่บ้านและท้ายบ้าน ตั้งไว้ 99,000  
บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนน ลูกรังบดอัดแน่นจากหลิ่งปู่สร้อย-หมู่บ้านและท้ายบ้าน   บ้านปางยาว  
หมู่ที่ 8 ต าบลแม่พริก อ าเภอแม่พริก จังหวัดล าปาง ช่วงที่ 1 ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 600.00 เมตร หนา 
0.20 เมตร ช่วงที่ 2 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 450.00 เมตร หนา 0. 20 เมตร ความยาวรวม 1,050 เมตร  
รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก เลขท่ี 0 17/2555 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป    
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  ( 00240 ) งานไฟฟ้าถนน ( 00242 )  และแผนพัฒนาสามปี  ( พ.ศ. 255 6 - 
2558 )  หน้า  37 

2.2.6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเ หล็ก ซอย 12   ตั้งไว้  100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้าง
เหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเ หล็ก ซอย 12   บ้านแพะดอกเข็ม  หมู่ที่ 11 ต าบล แม่พริก  อ าเภอ แม่พริก 
จังหวัดล าปาง ผิวจราจรกว้าง 3. 00 เมตร ยาว 65.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ลูกรังไหล่ทางข้างละ  0.50  เมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก เลขท่ี 0 10/2555 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  (00240) งานไฟฟ้าถนน (00242) และแผนพัฒนาสามปี   ( พ.ศ. 255 6 - 
2558 )  หน้า  37 

2.2.7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อส่งน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กซอยหอกระจาย
ข่าว  ตั้งไว้  100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อส่งน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็กซอยหอกระจายข่าว  บ้านผาปังกลาง หมู่ที่ 3 ต าบลผาปัง อ าเภอแม่พริก  จังหวัดล าปาง ผิวจราจรกว้าง
กว้าง 3.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร    หนา 0.15 เมตร  ลูกรังไหล่ทางข้างละ  0.50  เมตร พร้อมวางท่อส่งน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็กเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร  จ านวน  22  ท่อน และก่อสร้างลูกรังบดอัดแน่น กว้าง 4.00  
เมตร  ยาว  34  เมตร  หนา  0.20  เมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก 
เลขที่ 0 22/2555  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  (00240) งานไฟฟ้าถนน 
(00242) และแผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ. 2556 - 2558 ) น้า  38 

 



 

 

 

2.2.8 โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าสุสาน  ตั้งไว้ 100,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็น       
ค่าจ้างเหมา ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าสุสาน  บ้านห้วยไร่ หมู่ที่ 4 ต าบลผาปัง อ าเภอแม่พริก จังหวัด
ล าปาง ผิวจราจรกว้าง 3. 00 เมตร ยาว 70.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ลูกรังไหล่ทางข้างละ 0. 50 เมตร  
รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก เลขท่ี 0 09/2555  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟ้าถนน (00242) และแผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ. 255 6- 2558 )  
หน้า  38 

2.2.9 โครงการก่อสร้างรั้วกั้นบ่อขยะ ตั้งไว้ 31,600 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างรั้วกั้นบ่อขยะ 
บ้านเด่นอุดม หมู่ที่ 5 ต าบลผาปัง อ าเภอแม่พริก จังหวัดล าปาง ยาว 55.00 เมตร สูง 0.90 เมตร  รายละเอียด
ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก เลขท่ี 0 24/2555  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน (00240)  งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล   (00244) และแผนพัฒนาสามปี   ( พ.ศ. 
2556 - 2558 )  หน้า  105 

 
ประเภทประปา [420200]      
2.2.10 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล  ตั้งไว้  100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้าง เหมาขุดเจาะบ่อบาดาล  

บ้านสันป่าสัก  หมู่ที่ 5 ต าบลแม่พริก อ าเภอแม่พริก จังหวัดล าปาง ปริมาณงาน  ท่อพีวีซี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  
6  นิ้ว  ชั้นคุณภาพ 13.5 มอก. 17.2532 ความลึก  36  เมตร  พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ าไฟฟ้าแบบจมใต้น้ า 
มอเตอร์ขนาด 1.5 แรงม้า 220 V. AC  รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก เลขท่ี 
015/2555  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ( 00310) งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน  (00312)  และแผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ. 2556 - 2558 )  หน้า  63 

2.2.11 โครงการปรับปรุงระบบประปา ภูเขา ตั้งไว้ 100,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้าง เหมาปรับปรุง
ระบบประปาภูเขา  บ้านนาริน  หมู่ที่ 1 ต าบลผาปัง  อ าเภอแม่พริก จังหวัดล าปาง ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 
8.00 เมตร   สูง 1.45 เมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก เลขท่ี 0 20/2555 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ( 00310)   งานก่อสร้างโครงสร้าง
พ้ืนฐาน  (00312) และแผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ. 2556 - 2558 )  หน้า  62 

2.2.12 โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ าระบบประปา หมู่บ้าน  ตั้งไว้ 97,400 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้าง
ก่อสร้างถังเก็บน้ าระบบประปาหมู่บ้าน บ้านผาปังหลวง  หมู่ที่ 2 ต าบลผาปัง  อ าเภอแม่พริก จังหวัดล าปาง ขนาด
กว้าง 2.50 เมตร ยาว  6.30 เมตร   สูง 1.50 เมตร     รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนต าบล
แม่พริก เลขท่ี 0 21/2555 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ( 00310)   
งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  (00312) และแผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ. 2556 - 2558 )  หน้า  62 

2.2.13 โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ าระบบประปา หมู่บ้าน  ตั้งไว้ 63,500 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้าง
ก่อสร้างถังเก็บน้ าระบบประปา หมู่บ้าน  บ้าน เด่นอุดม  หมู่ที่ 5 ต าบลผาปัง  อ าเภอแม่พริก จังหวัดล าปาง       
ปริมาณงาน แทงค์น้ า ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  1.20  เมตร   สูง  2.80 เมตร  จ านวน  4  แทงค์   รายละเอียดตาม
แบบแปลนขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก เลขท่ี 0 23/2555 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏใน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ( 00310)   งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  ( 00312) และแผนพัฒนาสามปี     
( พ.ศ. 2556 - 2558 )  หน้า  62 



 

 

 

ประเภทอาคาร  [420700]   
2.2.14 โครงก ารก่อสร้างอาคารเก็บของศูนย์การเรียนรู้บ้านแม่พริกลุ่ม   ตั้งไว้ 100,000 บาท       

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา ก่อสร้างอาคารเก็บของศูนย์การเรียนรู้บ้านแม่พริกลุ่ม   หมู่ที่  1  ต าบลแม่พริก      
อ าเภอแม่พริก จังหวัดล าปาง ขนาดกว้าง  6.00  เมตร  ยาว  9.00  เมตร  สูง 3.00 เมตร  รายละเอียดตามแบบ
แปลนขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก เลขท่ี 0 12/2555  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงาน
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน ( 00250) งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน ( 00252)  และแผนพัฒนา
สามปี ( พ.ศ. 2556 - 2558 )  หน้า  92 

  2.2.15 โครงการต่อเติมอาคารอเนกประสงค์สนามกีฬา   ตั้งไว้ 94,200 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้าง
เหมาต่อเติมอาคารอเนกประสงค์สนามกีฬา บ้านร่มไม้ยาง  หมู่ที่  9 ต าบลแม่พริก  อ าเภอแม่พริก จังหวัดล าปาง 
ขนาดกว้าง  6.00  เมตร  ยาว  9.00  เมตร  สูง 3.10 เมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วน
ต าบลแม่พริก เลขท่ี 0 18/2555  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ (00260) งานกีฬาและนันทนาการ (00262) และแผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ. 2556 - 2558 )  หน้า  76 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2556 
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก 
อ าเภอแม่พริก  จังหวัดล าปาง 

รายจ่ายงบกลาง 
 
รายจ่ายงบกลาง  [510000]       ตั้งไว้รวม    788,100  บาท แยกเป็น 

1.  ประเภท  เงินสมทบกองทุนประกันสังคม [110300]    ตั้งไว้  178,600 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุน
ประกันสังคมเพ่ือให้ความคุ้มครองแก่ลูกจ้าง  โดยตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ   10  ของค่าจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410)  งานงบกลาง (00411)   

2. ประเภท  รายจ่ายการสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์   [110900]    ตั้งไว้   90,000 บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินสนับสนุนผู้ป่วยเอดส์  15 คน ๆ ละ  500 บาท  เป็นเงิน   90,000 บาท  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป  ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410)  งานงบกลาง (00411)   

3. ประเภท  เงินส ารองจ่าย [111000]    ตั้งไว้  267,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือราษฎรที่ประสบภัย 
ได้แก่  ภัยแล้ง  อัคคีภัย  วาตภัย  อุทกภัย  ภาวะฝนแล้ง  ภัยจากลูกเห็บ  ภัยจากฝนทิ้งช่วง  ภัยจากไฟป่า      
ภัยจากโรคระบาดของแมลงและศัตรูพืช  ภัยหนาว  ตลอดจนภัยอื่นๆ  อันมีมาเป็นสาธารณะ  ไม่ว่าเกิดจาก
ธรรมชาติหรือมีผู้ท าให้เกิดขึ้น  ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต  ร่างกาย  ของประชาชน  ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด   ที่  มท  0318/ ว 2748  ลงวันที่  28  สิงหาคม  2540  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410)  งานงบกลาง (00411)  

4. ประเภท  รายจ่ายตามข้อผูกพัน  [111100]    ตั้งไว้  252,500  บาท  
4.1 ทุนการศึกษาปริญญาโทและปริญญาตรี   เพื่อพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง

ฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจ า  ตั้งไว้   60,000  บาท    ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานงบกลาง 
(00410)  งานงบกลาง (00411)   

4.2 เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก  โดยตั้งงบประมาณสมทบ
ในสัดส่วนร้อยละ 30  ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรของส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  2556  ตั้งไว้ 
73,900  บาท  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410)  งานงบกลาง (00411)   

4.3 เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น [120100]   ตั้งไว้  118,600  บาท เพื่อ
จ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น   โดยตั้งจ่ายในอัตรา 1 %  ของเงินรายได้  ตาม
หนังสือที่  มท 0318/ว 1928  ลงวันที่  25  สิงหาคม  2543  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานงบกลาง 
(00410)  งานงบกลาง (00411)   
 


