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ส�วนที ่ 1 
 
 
 
 

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ�าย 
 

ประจําป"งบประมาณ  พ.ศ. 2557 
 
 
 
 
 
 
 

ของ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก 
 

อําเภอแม�พริก    จังหวัดลําปาง 
 
 



คําแถลงงบประมาณ 
ประกอบงบประมาณรายจ�ายประจําป"งบประมาณ  พ.ศ. 2557 

----------------------------- 
 
ท�าน  ประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก 
 
  บัดน้ี  ถึงเวลาท่ีคณะผู�บริหารองค6การบริหารส�วนตําบล  จะได�เสนอร�างข�อบัญญัติ 
งบประมาณรายจ�ายประจําป%  ต�อสภาองค6การบริหารส�วนตําบลอีกคร้ังหน่ึง    ฉะน้ัน  ในโอกาสน้ี     
คณะผู�บริหารองค6การบริหารส�วนตําบล   จึงขอแถลงให�ท�านประธานและสมาชิกทุกท�านได�ทราบ 
ถึงสถานะการคลัง    ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายในการดําเนินงาน  ในป%งบประมาณ พ.ศ. 
2557    ดังต�อไปน้ี 
 

  1.  สถานะการคลัง 
      ในป%งบประมาณ  พ.ศ. 2557 องค6การบริหารส�วนตําบลได�ประมาณการรายรับไว�   
จํานวน  20,700,000  บาท   แยกเป@น  เงินรายได�ขององค6การบริหารส�วนตําบล  จํานวน 
12,000,000   บาท  และเงินอุดหนุนท่ัวไป  จํานวน  8,700,000 บาท โดยในส�วนของรายได�ท่ี
องค6การบริหารส�วนตําบลจัดเก็บเอง   จะได�ปรับปรุงการจัดเก็บให�มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น  และในส�วน
ของงบประมาณรายจ�ายได�กําหนดวงเงินรายจ�ายไว�จํานวน 20,700,000  บาท  ซึ่งคาดว�าจะสามารถ
ไปจัดทําบริการสาธารณะด�านต�างๆ  ให�มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น   ซึ่งการจัดทํางบประมาณขององค6การ
บริหารส�วนตําบลเป@นการจัดทํางบประมาณแบบสมดุล นอกจากน้ัน ขณะน้ีองค6การบริหารส�วนตําบล
มีเงินสะสมคงเหลืออยู�   8,221,062.59   บาท 

  2.  การบริหารงบประมาณในป"ที่ผ�านมาและป"ป<จจุบัน 
      ในป%งบประมาณท่ีผ�านมา  แม�ว�ารายรับขององค6การบริหารส�วนตําบลจะมีจํานวน
จํากัด  เม่ือเปรียบเทียบกับภารกิจต�างๆ  ท่ีจะต�องดําเนินการเพ่ือบริการให�แก�ประชาชนตามอํานาจ
หน�าท่ีตามกฎหมายก็ตาม แต�องค6การบริหารส�วนตําบลก็สามารถดําเนินกิจการตามท่ีได�ตั้ง
งบประมาณรายจ�ายไว�ครบถ�วนทุกรายการ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



ส�วนที ่ 2 
 
 
 
 

ข
อบัญญัติองค�การบริหารส�วนตําบล 
 
 
 
 
 
 

เรื่อง 
 

งบประมาณรายจ�ายประจําป"งบประมาณ  พ.ศ.2557 
 
 
 
 
 
 

ของ 
 
 
 
 

องค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก 
 

อําเภอแม�พริก    จังหวัดลําปาง 
 



บันทึกหลกัการและเหตุผล 
ประกอบร�างข
อบัญญัติงบประมาณรายจ�ายประจําป" พ.ศ. 2557 

ขององค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก 
อําเภอแม�พริก    จังหวัดลําปาง 

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

หลักการ 
งบประมาณรายจ�ายทั้งสิ้น    ยอดรวม   20,700,000   บาท 
แยกรายละเอียดตามแผนงานได�ดังน้ี 
ก. ด�านบริหารท่ัวไป 
 1.  แผนงานบริหารท่ัวไป    ยอดรวม       10,909,720    บาท 
 2.  แผนงานการรักษาความสงบภายใน   ยอดรวม    152,000    บาท 
 
ข. ด�านบริการชุมชนและสังคม 
 1.  แผนงานการศึกษา     ยอดรวม 3,188,340 บาท 
 2.  แผนงานสาธารณสุข    ยอดรวม           320,000     บาท 
 3.  แผนงานเคหะและชุมชน    ยอดรวม        3,819,880     บาท 
 4.  แผนงานสร�างความเข�มแข็งของชุมชน  ยอดรวม           363,000     บาท 
 5.  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ยอดรวม           618,000     บาท 
 
ค. ด�านเศรษฐกิจ 

1.  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   ยอดรวม    105,600     บาท 
 2.  แผนงานการเกษตร     ยอดรวม      60,000     บาท 

 
ง. ด�านการดําเนินงานอ่ืน 
 1.  แผนงานงบกลาง     ยอดรวม 1,163,460     บาท 
 
 

เหตุผล 
  เพ่ือใช�ในการดําเนินงานตามนโยบายของคณะผู�บริหารท่ีได�วางแผนไว�ตามแผนพัฒนา
องค6การบริหารส�วนตําบล   ตลอดป%งบประมาณ  พ.ศ. 2557  จึงเสนอร�างข�อบัญญัติงบประมาณ
รายจ�ายประจําป%งบประมาณ  พ.ศ. 2557   เพ่ือสมาชิกสภาพิจารณาเห็นชอบต�อไป 
 
 
 



ข
อบัญญัติองค�การบริหารส�วนตําบล 
งบประมาณรายจ�ายประจําป"งบประมาณ  พ.ศ. 2557 

ขององค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก 
อําเภอแม�พริก    จังหวัดลําปาง 

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

  โดยท่ีเป@นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ�าย ประจําป%งบประมาณ พ.ศ. 2557  อาศัย
อํานาจตามความในพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค6การบริหารส�วนตําบล พ.ศ. 2537 และท่ีแก�ไข
เพ่ิมเติมจนถึงปIจจุบัน  มาตรา 87 จึงตราข�อบัญญัติงบประมาณรายจ�าย ประจําป%งบประมาณ  พ.ศ. 
2557  ขึ้นไว�  โดยความเห็นชอบของสภาองค6การบริหารส�วนตําบลแม�พริกและโดยอนุมัติของ
นายอําเภอแม�พริก  ดังต�อไปน้ี 
  ข�อ 1  ข�อบัญญัติองค6การบริหารส�วนตําบลน้ีเรียกว�า  “ข�อบัญญัติงบประมาณ
รายจ�ายประจําป%งบประมาณ  พ.ศ. 2557” 
  ข�อ 2  ข�อบัญญัติองค6การบริหารส�วนตําบลน้ีให�ใช�บังคับตั้งแต�วันท่ี  1  ตุลาคม  พ.ศ. 
2556 เป@นต�นไป 
  ข�อ 3  งบประมาณรายจ�ายประจําป%งบประมาณ  พ.ศ. 2557  ให�ตั้งจ�ายเป@นจํานวน
รวมท้ังส้ิน  20,000,000  บาท   โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได�ดังน้ี 
  ข�อ 4  งบประมาณรายจ�าย 

ก. ด�านบริหารท่ัวไป 
  1.  แผนงานบริหารท่ัวไป   ยอดรวม    10,909,720 บาท 
  2.  แผนงานการรักษาความสงบภายใน  ยอดรวม        152,000      บาท 

ข. ด�านบริการชุมชนและสังคม 
  1.  แผนงานการศึกษา    ยอดรวม      2,488,340     บาท 
  2.  แผนงานสาธารณสุข   ยอดรวม        320,000     บาท 
  3.  แผนงานเคหะและชุมชน   ยอดรวม      3,819,880     บาท 
  4.  แผนงานสร�างความเข�มแข็งของชุมชน ยอดรวม         363,000     บาท 
  5.  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการยอดรวม     618,000     บาท 

ค. ด�านเศรษฐกิจ 
1.  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  ยอดรวม          105,600     บาท 

  2.  แผนงานการเกษตร    ยอดรวม            60,000     บาท 

ง. ด�านการดําเนินงานอ่ืน 
  1.  แผนงานงบกลาง    ยอดรวม        1,163,460     บาท 
ท้ังน้ีตามรายละเอียดปรากฏในส�วนท่ี  4 



  ข�อ 5  งบประมาณรายจ�ายเฉพาะการ 
            แผนงานการพาณิชย6   ยอดรวม        -      บาท 
  ข�อ 6  ให�นายกองค6การบริหารส�วนตําบลและคณะผู�บริหารปฏิบัติการเบิกจ�ายเงิน
งบประมาณท่ีได�รับอนุมัติให�เป@นไปตามระเบียบการเบิกจ�ายเงินขององค6การบริหารส�วนตําบล 
  ข�อ 7  ให�นายกองค6การบริหารส�วนตําบลแม�พริก มีหน�าท่ีรักษาการให�เป@นไปตาม
ข�อบัญญัตินี ้
 
        

(ลงช่ือ) 
          (นายไกรวิชญ6    ปIญญาชัย) 
           นายกองค6การบริหารส�วนตําบลแม�พริก 
 
 
      อนุมัติ 
 

(ลงช่ือ) 
    (นายธนพงษ6  นิลยกานนท6) 
                     นายอําเภอแม�พริก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เงินเดือน เงินเดือน ค	าตอบแทน ค	าครุภัณฑ�
งาน ฝ�ายการเมือง ฝ�ายประจํา ใช!สอย ค	าสาธารณูปโภค เงินอุดหนุน รายจ	ายอื่น ที่ดินและ รวม หน	วยงาน รหัสบัญชี

และวัสดุ สิ่งก	อสร!าง
1.งานบริหารทั่วไป 3,089,520 3,118,800 2,534,000 372,000  - 20,000 227,000 9,361,320 สํานักงานปลัดฯ 00111
2.งานบริหารงานคลัง  - 1,268,400 280,000  -  -  -  - 1,548,400 ส#วนการคลัง 00113

รวม 3,089,520 4,387,200 2,814,000 372,000  - 20,000 227,000 10,909,720

แผนงานบริหารทั่วไป  

รายละเอียดงบประมาณรายจ	ายประจําป:งบประมาณ พ.ศ. 2557
องค�การบริหารส	วนตําบลแม	พริก
อําเภอแม	พริก  จังหวัดลําปาง
รายจ	ายจําแนกตามแผนงาน

ด!านบริหารทั่วไป 



เงินเดือน เงินเดือน ค	าตอบแทน ค	าครุภัณฑ�
งาน ฝ�ายการเมือง ฝ�ายประจํา ใช!สอย ค	าสาธารณูปโภค เงินอุดหนุน รายจ	ายอื่น ที่ดินและ รวม หน	วยงาน รหัสบัญชี

และวัสดุ สิ่งก	อสร!าง
1.งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ - -  - - 10,000 -  - 10,000 สํานักงานปลัดฯ 00121
การรักษาความสงบภายใน
2.งานป+องกันภัยฝ.ายพลเรือน  -  - 142,000  -  -  -  - 142,000 สํานักงานปลัดฯ 00123
และระงับอัคคีภัย

รวม - - 142,000 - 10,000 -  - 152,000

รายละเอียดงบประมาณรายจ	ายประจําป:งบประมาณ พ.ศ. 2557

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

องค�การบริหารส	วนตําบลแม	พริก

ด!านบริหารทั่วไป

อําเภอแม	พริก  จังหวัดลําปาง
รายจ	ายจําแนกตามแผนงาน



เงินเดือน เงินเดือน ค	าตอบแทน ค	าครุภัณฑ�
งาน ฝ�ายการเมือง ฝ�ายประจํา ใช!สอย ค	าสาธารณูปโภค เงินอุดหนุน รายจ	ายอื่น ที่ดินและ รวม หน	วยงาน รหัสบัญชี

และวัสดุ สิ่งก	อสร!าง
1.งานระดับก#อนวัยเรียนและ - - 1,225,940  - 946,400  -  - 2,172,340 สํานักงานปลัดฯ 00212
ประถมศึกษา
2.งานศึกษาไม#กําหนดระดับ - - 126,000  - 190,000  -  - 316,000 สํานักงานปลัดฯ 00214

รวม - - 1,351,940  - 1,136,400  -  - 2,488,340

ด!านบริการชุมชนและสังคม

รายละเอียดงบประมาณรายจ	ายประจําป:งบประมาณ พ.ศ. 2557
องค�การบริหารส	วนตําบลแม	พริก
อําเภอแม	พริก  จังหวัดลําปาง
รายจ	ายจําแนกตามแผนงาน

แผนงานการศึกษา



เงินเดือน เงินเดือน ค	าตอบแทน ค	าครุภัณฑ�
งาน ฝ�ายการเมือง ฝ�ายประจํา ใช!สอย ค	าสาธารณูปโภค เงินอุดหนุน รายจ	ายอื่น ที่ดินและ รวม หน	วยงาน รหัสบัญชี

และวัสดุ สิ่งก	อสร!าง
1.งานบริการสาธารณสุขและ  -  - 170,000  - 150,000  -  - 320,000 สํานักงานปลัดฯ 00223
งานสาธารณสุขอื่น

รวม - - 170,000  - 150,000  -  - 320,000

องค�การบริหารส	วนตําบลแม	พริก

ด!านบริการชุมชนและสังคม

รายละเอียดงบประมาณรายจ	ายประจําป:งบประมาณ พ.ศ. 2557

แผนงานสาธารณสุข

รายจ	ายจําแนกตามแผนงาน
อําเภอแม	พริก  จังหวัดลําปาง



เงินเดือน เงินเดือน ค	าตอบแทน ค	าครุภัณฑ�
งาน ฝ�ายการเมือง ฝ�ายประจํา ใช!สอย ค	าสาธารณูปโภค เงินอุดหนุน รายจ	ายอื่น ที่ดินและ รวม หน	วยงาน รหัสบัญชี

และวัสดุ สิ่งก	อสร!าง
1.งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ  - 827,880 382,000  -  -  -  - 1,209,880 ส#วนโยธา 00241
เคหะและชุมชน
2. งานไฟฟ+าถนน  -  -  -  - 532,000  - 2,078,000 2,610,000 สํานักงานปลัดฯ 00242

ส#วนโยธา 00242
รวม  - 827,880 382,000  - 532,000  - 2,078,000 3,819,880

รายจ	ายจําแนกตามแผนงาน
อําเภอแม	พริก  จังหวัดลําปาง

องค�การบริหารส	วนตําบลแม	พริก
รายละเอียดงบประมาณรายจ	ายประจําป:งบประมาณ พ.ศ. 2557

ด!านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานเคหะและชุมชน



เงินเดือน เงินเดือน ค	าตอบแทน ค	าครุภัณฑ�
งาน ฝ�ายการเมือง ฝ�ายประจํา ใช!สอย ค	าสาธารณูปโภค เงินอุดหนุน รายจ	ายอื่น ที่ดินและ รวม หน	วยงาน รหัสบัญชี

และวัสดุ สิ่งก	อสร!าง
1.งานส#งเสริมและสนับสนุน  -  - 125,000  - 40,000  - 198,000 363,000 สํานักงานปลัดฯ 00252
ความเข=มแข็งของชุมชน ส#วนโยธา 00252

รวม - - 125,000  - 40,000  - 198,000 363,000

รายละเอียดงบประมาณรายจ	ายประจําป:งบประมาณ พ.ศ. 2557
องค�การบริหารส	วนตําบลแม	พริก

แผนงานสร!างความเข!มแข็งของชุมชน
ด!านบริการชุมชนและสังคม

อําเภอแม	พริก   จังหวัดลําปาง
รายจ	ายจําแนกตามแผนงาน



เงินเดือน เงินเดือน ค	าตอบแทน ค	าครุภัณฑ�
งาน ฝ�ายการเมือง ฝ�ายประจํา ใช!สอย ค	าสาธารณูปโภค เงินอุดหนุน รายจ	ายอื่น ที่ดินและ รวม หน	วยงาน รหัสบัญชี

และวัสดุ สิ่งก	อสร!าง
1.งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับศานา

- - 5,000  -  -  -  - 5,000 สํานักงานปลัดฯ 00261

2.งานกีฬาและนันทนาการ  -  - 50,000  - 20,000  -  - 70,000 สํานักงานปลัดฯ 00262
ส#วนโยธา 00262

3.งานศาสนาวัฒนธรรม  -  - 430,000  - 113,000  -  - 543,000 สํานักงานปลัดฯ 00263
ท=องถิ่น

รวม - - 485,000  - 133,000  -  - 618,000

รายละเอียดงบประมาณรายจ	ายประจําป:งบประมาณ พ.ศ. 2557

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

รายจ	ายจําแนกตามแผนงาน
ด!านบริการชุมชนและสังคม

อําเภอแม	พริก   จังหวัดลําปาง
องค�การบริหารส	วนตําบลแม	พริก



เงินเดือน เงินเดือน ค	าตอบแทน ค	าครุภัณฑ�
งาน ฝ�ายการเมือง ฝ�ายประจํา ใช!สอย ค	าสาธารณูปโภค เงินอุดหนุน รายจ	ายอื่น ที่ดินและ รวม หน	วยงาน รหัสบัญชี

และวัสดุ สิ่งก	อสร!าง
1.งานส#งเสริมการเกษตร  -  - 60,000  -  -  -  - 60,000 สํานักงานปลัดฯ 00321

รวม - - 60,000  -  -  -  - 60,000

รายจ	ายจําแนกตามแผนงาน

รายละเอียดงบประมาณรายจ	ายประจําป:งบประมาณ พ.ศ. 2557

ด!านเศรษฐกิจ
แผนงานการเกษตร

องค�การบริหารส	วนตําบลแม	พริก
อําเภอแม	พริก   จังหวัดลําปาง



เงินเดือน เงินเดือน ค	าตอบแทน ค	าครุภัณฑ�
งาน ฝ�ายการเมือง ฝ�ายประจํา ใช!สอย ค	าสาธารณูปโภค เงินอุดหนุน รายจ	ายอื่น ที่ดินและ รวม หน	วยงาน รหัสบัญชี

และวัสดุ สิ่งก	อสร!าง
1.งานก#อสร=างโครงสร=าง  -  -  -  -  -  - 105,600 105,600 ส#วนโยธา 00312
พื้นฐาน

รวม - -  - -  - - 105,600 105,600

รายละเอียดงบประมาณรายจ	ายประจําป:งบประมาณ พ.ศ. 2557
องค�การบริหารส	วนตําบลแม	พริก
อําเภอแม	พริก   จังหวัดลําปาง
รายจ	ายจําแนกตามแผนงาน

ด!านเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา



เงินเดือน เงินเดือน ค	าตอบแทน ค	าครุภัณฑ�
งาน ฝ�ายการเมือง ฝ�ายประจํา ใช!สอย ค	าสาธารณูปโภค เงินอุดหนุน รายจ	ายอื่น ที่ดินและ รวม หน	วยงาน รหัสบัญชี

และวัสดุ สิ่งก	อสร!าง
1.งานงบกลาง  -  -  -  -  -  -  - 1,163,460 สํานักงานปลัดฯ 00411

รวม - -  - -  - - - 1,163,460

ด!านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง

รายละเอียดงบประมาณรายจ	ายประจําป:งบประมาณ พ.ศ. 2557
องค�การบริหารส	วนตําบลแม	พริก
อําเภอแม	พริก   จังหวัดลําปาง
รายจ	ายจําแนกตามแผนงาน



2.1  รายรับ ป�งบประมาณ  2557  ประมาณการไว�  รวมท้ังสิ้น   20,000,000   บาท
รับจริง ประมาณการ ประมาณการ หมายเหตุ

ป�  2555 ป�  2556 ป�  2557
1. หมวดภาษีอากร

1.1  ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 16,736.00 18,000.00 15,000.00
1.2  ภาษีบํารุงท!องที่ 163,055.12 190,000.00 125,100.00
1.3  ภาษีป$าย 200.00 200.00 200.00

2. หมวดค)าธรรมเนียม  ค)าปรับและใบอนุญาต
2.1  ค'ารรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา 115.43  - 200.00
2.2  ค'าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย5 450.00  - 500.00
2.3  ค'าธรรมเนียมกฎหมายป9าไม!  - 23,000.00  -
2.4  ค'าปรับการผิดสัญญา  - 1,000.00  -
2.5  ค'าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป=น
      อันตรายต'อสุขภาพ 4,743.00 5,500.00 5,000.00

3. หมวดรายได�จากทรัพย1สิน
3.1  ค'าดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 69,788.86 41,000.00 70,000.00

4. หมวดรายได�เบ็ดเตล็ด
4.1  ค'าขายแบบแปลน 6,000.00 6,000.00 10,000.00
4.2  ค'าป@ดประกาศที่ดินรับโอนมรดก 920.00 1,000.00 1,000.00
4.3  รายได!เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 2,250.00 69,000.00 3,000.00

รายได�ท่ีรัฐบาลเก็บแล�วจัดสรรให�องค1กรปกครองส)วนท�องถ่ิน
5. หมวดรายได�จากทุน

5.1  ค'าขายทอดตลาดทรัพย5สิน 8,150.00  - 10,000.00
6. หมวดภาษีจัดสรร

6.1  ภาษีและค'าธรรมเนียมรถยนต5หรือล!อเลื่อน  -  - 100,000.00
6.1  ภาษีมูลค'าเพ่ิมตาม พ.ร.บ.กําหนดแผนฯ 5,649,816.68 5,100,000.00 5,500,000.00
6.2  ภาษีมูลค'าเพ่ิม 1ใน 9 2,355,073.33 1,990,000.00 2,400,000.00
6.3  ภาษีธุรกิจเฉพาะ 219,091.23 45,000.00 200,000.00
6.4  ภาษีสุรา 1,065,627.17 964,000.00 1,000,000.00
6.5  ภาษีสรรพสามิต 1,750,938.87 2,320,000.00 1,800,000.00
6.6  ค'าภาคหลวงแร' 508,009.61 800,000.00 510,000.00
6.7  ค'าภาคหลวงป@โตรเลียม 77,766.73 53,300.00 80,000.00
6.8  ค'าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
      ตามประมวลกฎหมายที่ดิน 161,875.00 233,000.00 170,000.00
6.9  ภาษีจัดสรรอื่น  -  -  -

รายได�ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให�องค1กรปกครองส)วนท�องถ่ิน
7. หมวดเงินอุดหนุน

7.1  เงินอุดหนุนทั่วไป 7,724,111.00 4,967,000.00 8,700,000.00
######### ######### ########

รายรับ

รวมรายจ)ายท้ังสิ้น



2.2  รายจ)ายจําแนกตามแผนงาน
จ)ายจริง งบประมาณ งบประมาณ หมายเหตุ
ป�  2555 ป�  2556 ป�  2557

ด�านบริหารท่ัวไป
 - แผนงานบริหารทั่วไป 9,078,994.10 9,777,040.00 10,909,720.00
 - แผนงานการรักษาความสงบภายใน 146,340.00 40,000.00 152,000.00
ด�านบริการชุมชนและสังคม
 - แผนงานการศึกษา 2,371,920.12 2,622,500.00 3,188,340.00
 - แผนงานสาธารณสุข 337,700.00 340,000.00 320,000.00
 - แผนงานเคหะและชุมชน 2,157,820.16 2,078,260.00 3,819,880.00
 - แผนงานสร!างความเข!มแข็งของชุมชน 84,922.00 200,000.00 363,000.00
 - แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 597,900.00 600,200.00 618,000.00
ด�านเศรษฐกิจ
 - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 459,500.00 360,900.00 105,600.00
 - แผนงานการเกษตร 20,000.00 20,000.00 60,000.00
ด�านการดําเนินงานอ่ืน
- แผนงานงบกลาง 753,202.00 788,100.00 1,163,460.00

######### ######### ########

2.3  รายจ)ายตามหมวดรายจ)าย

จ)ายจริง งบประมาณ งบประมาณ หมายเหตุ
ป�  2555 ป�  2556 ป�  2557

1. รายจ'ายงบกลาง 734,702.00 788,100.00 1,163,460.00
2. หมวดเงินเดือนฝ9ายการเมือง 3,422,880.00 3,435,120.00 3,089,520.00
3. หมวดเงินเดือนฝ9ายประจํา 4,112,756.00 4,999,880.00 5,215,080.00
4. หมวดค'าตอบแทน ใช!สอย และวัสดุ 4,452,985.61 4,208,500.00 5,721,740.00
5. หมวดค'าสาธารณูปโภค 273,637.61 361,200.00 372,000.00
6. หมวดเงินอุดหนุน 1,635,137.16 1,631,000.00 2,509,600.00
7. หมวดค'าครุภัณฑ5 ที่ดินและสิ่งก'อสร!าง 1,376,200.00 1,403,200.00 2,608,600.00
8. หมวดรายจ'ายอื่น -  - 20,000.00

######### ######### ########

นายกองค1การบริหารส)วนตําบลแม)พริก

ด�าน / แผนงาน

ด�าน / แผนงาน

รวมรายจ)ายท้ังสิ้น

รวมรายจ)ายท้ังสิ้น







 

 

 

รายละเอียดงบประมาณรายจ�ายทั่วไป ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2557 
องค การบริหารส�วนตําบลแม�พริก 
อําเภอแม�พริก  จังหวัดลําปาง 
รายจ�ายจําแนกตามหน�วยงาน 

หน�วยงาน สํานักงานปลดัองค การบริหารส�วนตําบล 
 
ตั้งงบประมาณรายจ�ายทั้งสิ้น   13,696,660   บาท   แยกเป0น 
งบบุคลากร   [520000]    ตั้งไว4รวม   6,208,320    บาท  แยกเป0น 

1.1  หมวดเงินเดือน (ฝ9ายการเมือง) [521000]  ตั้งไว4รวม  3,089,520  บาท แยกเป0น 
1.1.1 ประเภท  เงินเดือนนายก/รองนายก  [210100]  ตั้งไว4   514,080  บาท  
                - นายก อบต.     เปนเงิน  244,800  บาท 
                - รองนายก อบต. จํานวน  2  อัตรา เปนเงิน  269,280  บาท    

ตั้งจ�ายจากเงินรายได!  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารท่ัวไป (00111) 
 1.1.2 ประเภท ค�าตอบแทนประจําตําแหน�งนายก/รองนายก [210200]ตั้งไว4 42,120 บาท 

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

ตั้งจ�ายจากเงินรายได!  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารท่ัวไป (00111) 
          1.1.3  ประเภท  ค�าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก  [210300]  ตั้งไว4 42,120 บาท 

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

ตั้งจ�ายจากเงินรายได!  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารท่ัวไป (00111) 

1.1.4 ประเภท  เงินค�าตอบแทนเลขานุการและที่ปรึกษานายก อบต. [210400] ตั้งไว4 
86,400 บาท  เพ่ือจ�ายเปนเงินตอบแทนรายเดือนแก�เลขานุการนายกองค1การบริหารส�วนตําบล     
ตั้งจ�ายจากเงินรายได!  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารท่ัวไป (00111) 

1.1.5  ประเภท  ค�าตอบแทนประธานสภา  รองประธานสภา  สมาชิกสภา และเลขานุการ
สภา [210600]  ตั้งไว4  2,404,800 บาท  เพ่ือจ�ายเปนค�าตอบแทนประธานสภา  รองประธานสภา  
สมาชิกสภา  และเลขานุการสภาองค1การบริหารส�วนตําบล ดังน้ี 

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



 

 

 

            -  สมาชิกสภา  จํานวน 24 คน เปนเงิน   2,073,600    บาท 
            -  เลขานุการสภา    เปนเงิน 86,400     บาท 
ตั้งจ�ายจากเงินรายได!  ปรากฏในแผนงานบริหารท่ัวไป (00110) งานบริหารท่ัวไป (00111) 

1.2  หมวดเงินเดือน (ฝ9ายประจํา) [522000]  ตั้งไว4รวม  3,118,800 บาท แยกเป0น 
1.2.1 ประเภท เงินเดือนพนักงาน [220100] ตั้งไว4 1,547,880 บาท เพ่ือจ�ายเปนเงินเดือน

ให!แก�พนักงานส�วนตําบล  พร!อมเงินปรับปรุงเงินเดือน จํานวน 8 อัตรา ตําแหน�ง ปลัดองค1การบริหาร
ส�วนตําบล  หัวหน!าสํานักงานปลัดฯ เจ!าหน!าท่ีวิเคราะห1นโยบายและแผน  นักพัฒนาชุมชน  บุคลากร  
นักวิชาการศึกษา เจ!าพนักงานธุรการ  เจ!าพนักงานปAองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ตั้งจ�ายจากเงิน
รายได! ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารท่ัวไป (00111) 

1.2.2 ประเภท  เงินเพ่ิมต�าง ๆ  [220200]  ตั้งไว4  183,720   บาท   
          (1) เงินค�าตอบแทนรายเดือน ตั้งไว4 67,200 บาท เพ่ือจ�ายเปนเงินค�าตอบแทนราย

เดือนของผู!บริหารตําแหน�งปลัดองค1การบริหารส�วนตําบล  ตั้งจ�ายจากเงินรายได! ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารท่ัวไป (00111)   

(2) เงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราว ตั้งไว4 74,760 บาท เพ่ือจ�ายเปนเงินเพ่ิมการครอง
ชีพช่ัวคราว จํานวน  5  อัตรา ตําแหน�ง  เจ!าหน!าท่ีวิเคราะห1นโยบายและแผน   บุคลากร   นักพัฒนา
ชุมชน   นักวิชาการศึกษา เจ!าพนักงานปAองกันและบรรเทาสาธารณภัย ตั้งจ�ายจากเงินรายได!  ปรากฏ
ในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารท่ัวไป (00111) 

          (3) เงินเพ่ิมอ่ืน  ตั้งไว4 41,760 บาท เพ่ือจ�ายเปนเงินเพ่ิมตามคุณวุฒิท่ีตรงตาม
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน�ง  จํานวน  6  อัตรา  ตําแหน�ง เจ!าหน!าท่ีวิเคราะห1นโยบายและแผน บุคลากร 
นักพัฒนาชุมชน นักวิชาการศึกษา เจ!าพนักงานปAองกันและบรรเทาสาธารณภัย เจ!าพนักงานธุรการ 
ตั้งจ�ายจากเงินรายได!  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารท่ัวไป (00111) 

1.2.3 ประเภท  เงินประจําตําแหน�ง [220300]  ตั้งไว4 109,200 บาท 
          (1) เงินประจําตําแหน�ง ตั้งไว! 109,200 บาท เพ่ือจ�ายเปนเงินค�าประจําตําแหน�งให!แก�

ปลัดองค1การบริหารส�วนตําบล หัวหน!าสํานักงานปลัดฯ  ตั้งจ�ายจากเงินรายได!  ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารท่ัวไป (00111) 

1.2.4 ประเภท ค�าจ4างพนักงานจ4าง [220600]  ตั้งไว4  875,040 บาท   เพ่ือจ�ายเปนค�าจ!าง
พนักงานจ!างท่ัวไป และพนักงานจ!างตามภารกิจ จํานวน 11  อัตรา ตําแหน�ง  ผู!ช�วยเจ!าหน!าท่ีธุรการ  
ผู!ช�วยเจ!าหน!าท่ีบันทึกข!อมูล  นักการภารโรง  พนักงานขับรถ  จํานวน  2  อัตรา  พนักงานดับเพลิง 
จํานวน  3  อัตรา  คนงานท่ัวไป  จํานวน 2 อัตรา ยาม ตั้งจ�ายจากเงินรายได! ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานท่ัวไป(00110)งานบริหารท่ัวไป (00111) 

 



 

 

 

1.2.5 ประเภท  เงินเพ่ิมต�างๆของพนักงานจ4าง [220700] ตั้งไว4 402,960 บาท เพ่ือจ�าย
เปนเงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราวพนักงานจ!างท่ัวไป และพนักงานจ!างตามภารกิจ จํานวน 11 อัตรา 
ตําแหน�ง ผู!ช�วยเจ!าหน!าท่ีธุรการ  ผู!ช�วยเจ!าหน!าท่ีบันทึกข!อมูล นักการภารโรง พนักงานขับรถ  จํานวน 
2 อัตรา  พนักงานดับเพลิง จํานวน 3 อัตรา  คนงานท่ัวไป  จํานวน  2  อัตรา  ยาม  และจ�ายเปนค�า
เงินเดือนส�วนเกินจากศูนย1พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 3 อัตรา ตั้งจ�ายจากเงินรายได! ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารท่ัวไป (00111) 

งบดําเนินการ   [530000]        ตั้งไว4รวม   5,239,940    บาท  แยกเป0น 
1.3  หมวดค�าตอบแทน ใช4สอยและวัสดุ     ตั้งไว4    4,867,940   บาท     แยกเป0น 
ค�าตอบแทน  [531000] ตั้งไว4    534,000   บาท                      
1.3.1  ประเภท  ค�าตอบแทนการปฏิบัติราชการอันเป0นประโยชน แก�องค กรปกครองส�วน

ท4องถิ่น  [310100]   ตั้งไว4   342,000   บาท   แยกเป0น 
          (1)  ค�าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ4าง กรรมการตรวจการจ4าง และควบคุม

งานก�อสร4างเพ่ือเป0นขวัญและกําลังใจ  ตั้งไว4  20,000  บาท  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยท่ี มท 
0808.3/ว 4231 ลงวันท่ี 9  ธันวาคม 2546 ตั้งจ�ายจากเงินรายได!  ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ท่ัวไป (00110) งานบริหารท่ัวไป (00111)  

         (2) ค�าตอบแทนผู4ปฏิบัติงานอันเป0นประโยชน แก�องค กรปกครองส�วนท4องถิ่น   
ตั้งไว4 2,000 บาท เพ่ือจ�ายเปนเงินรางวัลนําจับแก�เจ!าหน!าท่ีตํารวจในการปรับผู!กระทําผิด พ.ร.บ.
จราจรทางบก โดยตั้งจ�ายในอัตรา ร!อยละ 25 ของค�าปรับ  ตั้งจ�ายจากเงินรายได!  ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารท่ัวไป (00111) 

(3)  เงินประโยชน ตอบแทนอ่ืน  ตั้งไว4  300,000 บาท  เพ่ือจ�ายเปนเงินประโยชน1
ค�าตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษแก�พนักงานส�วนตําบลและพนักงานจ!างขององค1กรปกครองส�วนท!องถิ่น 
ตามหนังสือด�วนมาก   ท่ี  มท 0567.2/ ว 628  วันท่ี  24  กุมภาพันธ1  2548  ตั้งจ�ายจากเงินรายได! 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารท่ัวไป (00111) 

(4) ค�าตอบแทนคณะกรรมการเกี่ยวกับการสอบแข�งขัน สอบคัดเลือก หรือคัดเลือก 
ตั้งไว4 20,000 บาท เพ่ือจ�ายเปนค�าตอบแทนคณะกรรมการกรณีองค1กรปกครองส�วนท!องถิ่นเปน
ผู!ดําเนินการเก่ียวกับการสอบแข�งขัน สอบคัดเลือก หรือคัดเลือก ตั้งจ�ายจากเงินรายได! ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารท่ัวไป (00111) 

1.3.2 ประเภท ค�าตอบแทนการปฏิบัติ งานนอกเวลาราชการ [310300] ตั้ ง ไว4        
20,000 บาท  เพ่ือจ�ายเปนค�าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาให!แก�พนักงานส�วนตําบลและ
พนักงานจ!างท่ีมาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือในวันหยุดราชการท่ีได!รับคําส่ังให!ช�วยเหลือการ



 

 

 

ปฏิบัติงานซึ่งเปนงานเร�งด�วนนอกเวลาราชการปกติหรืองานท่ีไม�อาจทําในเวลาราชการได! ตั้งจ�ายจาก
เงินรายได! ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารท่ัวไป (00111) 

1.3.3 ประเภท  ค�าเช�าบ4าน [310400]  ตั้งไว4  42,000  บาท เพ่ือจ�ายเปนเงินค�าเช�าบ!าน
ของพนักงานส�วนตําบล  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด!วยค�าเช�าบ!านของข!าราชการส�วน
ท!องถิ่น (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2551 ตั้งจ�ายจากเงินรายได!  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) 
งานบริหารท่ัวไป (00111) 

1.3.4 ประเภท เงินช�วยเหลือการศึกษาบุตร [310500] ตั้งไว4  30,000 บาท เพ่ือจ�ายเปน
เงินช�วยเหลือการศึกษาบุตรของผู!บริหารและพนักงานส�วนตําบล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�า
ด!วยเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส�วนท!องถิ่น (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2549  ตั้งจ�ายจาก
เงินรายได!  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารท่ัวไป (00111) 

1.3.5  ประเภท  เงินช�วยเหลือค�ารักษาพยาบาล [310600] ตั้งไว4 100,000  บาท เพ่ือจ�าย
เปนเ งินช�วยเหลือค� า รักษาพยาบาลของ ผู!บ ริหารและพนักงานส�วนตําบล ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว�าด!วยเงินสวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานส�วนท!องถิ่น (ฉบับท่ี 
2) พ.ศ.2549 ตั้งจ�ายจากเงินรายได! ปรากฏในแผนงานบริหารท่ัวไป (00110) งานบริหารท่ัวไป 
(00111)  

ค�าใช4สอย  [532000] ตั้งไว4   2,436,040    บาท                          
   1.3.6 ประเภท  ค�าใช4จ�ายเพ่ือให4ได4มาซึ่งบริการ [320100] ตั้งไว4  300,000 บาท เพ่ือจ�าย
เปนค�าใช!จ�ายต�างๆ ดังน้ี  
   - ค�าเย็บหนังสือ  เข!าปกหนังสือ เช�น ข!อบัญญัติงบประมาณรายจ�ายประจําปL 
ข!อบังคับองค1การบริหารส�วนตําบล รายงานการประชุม ระเบียบกฎหมายและหนังสือต�างๆ  
   - ค�าลงทะเบียนและธรรมเนียม เช�น ค�าลงทะเบียนและค�าธรรมเนียมการฝOกอบรม
ต�างๆสําหรับ คณะผู!บริหารท!องถิ่น สมาชิกสภา พนักงานส�วนตําบล พนักงานจ!าง  
   - ค�าโฆษณาและเผยแพร� เช�น รายจ�ายเก่ียวกับการจ!างเหมาโฆษณาและเผยแพร�ข�าว
ทางวิทยุกระจายเสียง  โทรทัศน1  โรงมหรสพหรือส่ิงพิมพ1ต�าง ๆ  ค�าเช�าทรัพย1สิน  ค�าจ!างเหมาบริการ  
ค�าจ!างสํารวจความพึงพอใจของการบริการประชาชน ค�าประกันภัย ค�าจัดทําปรับปรุงเว็บไซด1
หน�วยงาน ค�าจ!างเหมาพ�นหมอกควันกําจัดยุง ค�าจัดเก็บข!อมูล จปฐ. ฯลฯ ตั้งจ�ายจากเงินรายได!  
150,000   บาท  ตั้งจ�ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  150,000  บาท  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป 
(00110) งานบริหารท่ัวไป (00111) 
 
 
 



 

 

 

1.3.7  ประเภท  รายจ�ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ  [320200] ตั้งไว4  40,000  บาท   
แยกเป0น   

          (1) เพ่ือจ�ายเปนค�ารับรองในการต!อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลท่ีไปนิเทศงานหรือ
ตรวจงาน หรือเย่ียมชม หรือทัศนศึกษาดูงาน และเจ!าหน!าท่ีท่ีเก่ียวข!องซึ่งต!อนรับบุคคลหรือคณะ
บุคคล ตั้งไว! 20,000  บาท เพ่ือจ�ายเปนค�าอาหารและเคร่ืองดื่ม ค�าของขวัญ ค�าจัดทําเอกสาร     
และค�าใช!จ�ายอ่ืนๆท่ีจําเปนและเก่ียวข!อง ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.4/ว 2381 
เร่ือง การตั้งงบประมาณและการเบิกจ�ายเงินค�ารับรองหรือเล้ียงรับรองขององค1กรปกครองส�วน
ท!องถิ่น ลงวันท่ี 28 กรกฎาคม 2548  ตั้งจ�ายจากเงินรายได!  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  
(00110) งานบริหารท่ัวไป (00111) 

          (2) เพ่ือจ�ายเปนค�าเล้ียงรับรองในการประชุมสภาท!องถิ่น คณะกรรมการหรือ
คณะอนุกรรมการท่ีได!รับการแต�งตั้งตามกฎหมาย หรือตามระเบียบ หรือหนังสือส่ังการของ
กระทรวงมหาดไทย หรือการประชุมระหว�างองค1กรปกครองส�วนท!องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน 
ตั้งไว!  20,000 บาท เพ่ือจ�ายเปนค�าอาหารและเคร่ืองดื่ม เคร่ืองใช!ในการรับรอง ค�าบริการ ค�าใช!จ�าย
อ่ืนๆท่ีจําเปนและเก่ียวข!อง ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.4/ ว 2381 เร่ือง การตั้ง
งบประมาณและการเบิกจ�ายเงินค�ารับรองหรือเล้ียงรับรองขององค1กรปกครองส�วนท!องถิ่น ลงวันท่ี 28 
กรกฎาคม 2548 ตั้งจ�ายจากเงินรายได!  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  (00110) งานบริหาร
ท่ัวไป (00111) 

1.3.8 ประเภทรายจ�ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม�เข4าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืนๆ 
[320300]  ตั้งไว4  1,916,040   บาท  เพ่ือจ�ายเป0น 

            (1) ค�าใช4จ�ายในการเลือกตั้ง ตั้งไว4  450,000  บาท สําหรับจ�ายเปนค�าใช!จ�ายใน
การเลือกตั้งท่ัวไป  เลือกตั้งซ�อมผู!บริหารท!องถิ่น สมาชิกสภาองค1การบริหารส�วนตําบล  (กรณีครบ
วาระ กรณีแทนตําแหน�งท่ีว�าง)และการสํารวจเจตนารมณ1ของประชาชน ตั้งจ�ายจากเงินรายได!  
ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารท่ัวไป (00111) 

            (2)  ค�าใช4จ�ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร  
ตั้งไว4 150,000 บาท สําหรับเปนค�าเบ้ียเล้ียง ค�าพาหนะ ค�าเช�าท่ีพักและค�าใช!จ�ายอ่ืนๆในการ
เดินทางไปราชการ หรืออบรมสัมมนาของพนักงานส�วนตําบล  พนักงานจ!าง ผู!บริหารและสมาชิกสภา
องค1การบริหารส�วนตําบล   ตั้งจ�ายจากเงินรายได!  50,000 บาท   ตั้งจ�ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
100,000  บาท  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารท่ัวไป (00111) 

            (3)  ค�าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัลในการจัดกิจกรรมต�างๆที่มีความ
จําเป0นและเหมาะสม ตั้งไว4 5,000 บาท  ตั้งจ�ายจากเงินรายได!  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป 
(00110) งานบริหารท่ัวไป (00111) 



 

 

 

            (4)  ค�าพวงมาลัย ช�อดอกไม4  กระเช4าดอกไม4และพวงมาลา ตั้งไว4 10,000  บาท 
สําหรับพิธีการวันสําคัญต�างๆ ตามวาระโอกาสท่ีจําเปน ตั้งจ�ายจากเงินรายได!  ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารท่ัวไป (00111)  

   (5) ค�าใช4จ�ายการสนับสนุนการบริหารสถานศึกษา ตั้งไว4 313,040 บาท เพ่ือจ�าย
เปนค�าการบริหารสถานศึกษา การสนับสนุนค�าอาหารกลางวันให!กับศูนย1พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน      
5 ศูนย1  อัตราคนละ 13 บาท จํานวน 280 วัน ตั้งจ�ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา (00210) งานระดับก�อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212) 

   (6) ค�าใช4จ�ายในการพัฒนาครูผู4ดูแลเด็กของศูนย พัฒนาเด็กเล็ก   
ตั้งไว4  5,000 บาท เพ่ือจ�ายในการพัฒนาครูผู!ดูแลเด็กและผู!ดูแลเด็กของศูนย1พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 
5 อัตรา  ตั้งจ�ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก�อนวัยเรียน
และประถมศึกษา (00212) 

   (7) ค�าใช4จ�ายโครงการรดนํ้าดําหัวผู4สูงอายุ ประจําป� 2557 ตั้งไว4 200,000 บาท   
เพ่ือจ�ายเปนค�าดําเนินการโครงการรดนํ้าดําหัวผู!สูงอายุ ประจําปL  2557 เช�น ค�าพิธีเปRด ค�าโฆษณา
ประชาสัมพันธ1ค�าตกแต�งสถานท่ี ค�าจัดทําปAาย ค�าอาหารและเคร่ืองดื่ม ค�าของขวัญหรือของรางวัล   
ค�าการแสดงดนตรี และค�าใช!จ�ายอ่ืนๆท่ีจําเปนและเก่ียวข!อง ตั้งจ�ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรากฏใน
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานศาสนาวัฒนธรรมท!องถิ่น (00263) 

   (8)  ค�าใช4จ�ายโครงการจัดงานลอยกระทงประจําป� 2556  ตั้งไว4 200,000 บาท 
เพ่ือจ�ายเปนค�าดําเนินการโครงการจัดงานลอยกระทงประจําปL  2556 เช�น ค�าพิธีเปRด ค�าโฆษณา
ประชาสัมพันธ1 ค�าตกแต�งสถานท่ี ค�าจัดทําปAาย ค�าอาหารและเคร่ืองดื่ม ค�าของขวัญหรือของรางวัล 
ค�าการแสดงดนตรี และค�าใช!จ�ายอ่ืนๆท่ีจําเปนและเก่ียวข!อง ตั้งจ�ายจากเงินรายได!  ปรากฏใน
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานศาสนาวัฒนธรรมท!องถิ่น (00263) 

   (9) ค�าใช4จ�ายโครงการถวายเทียนพรรษาเน่ืองในวันเข4าพรรษา  
ตั้งไว4 10,000  บาท  เพ่ือจ�ายเปนค�าดําเนินการโครงการถวายเทียนพรรษาเน่ืองในวันเข!าพรรษา 
เช�น ค�าจัดซื้อเทียนพรรษา ค�าวัสดุอุปกรณ1ในการจัดงาน และค�าใช!จ�ายอ่ืนๆท่ีจําเปนและเก่ียวข!อง   
ตั้งจ�ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งาน
ศาสนาวัฒนธรรมท!องถิ่น (00263) 

   (10) ค�าใช4จ�ายโครงการก�อสร4างบ4านเทิดไท4องค ราชัน   ตั้งไว4  50,000 บาท 
เพ่ือจ�ายเปนค�าดําเนินการก�อสร!างหรือซ�อมแซมบ!านให!แก�ผู!ยากไร! เช�น ค�าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ1ต�างๆ 
และค�าใช!จ�ายอ่ืนๆท่ีจําเปนและเก่ียวข!อง  ตั้งจ�ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรากฏในแผนงานสร!างความ
เข!มแข็งของชุมชน (00250) งานส�งเสริมและสนับสนุนความเข!มแข็งชุมชน (00252) 



 

 

 

   (11)  ค�าใช4จ�ายโครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย   ตั้งไว4  20,000 บาท   
เพ่ือจ�ายเปนค�าใช!จ�ายในการดําเนินกิจกรรมปกปAองสถาบันพระมหากษัตริย1 และดําเนินการตาม
แนวทางตามพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ!าอยู�หัวและสมเด็จพระนางเจ!าพระบรมราชินีนาถ  
ตั้งจ�ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารท่ัวไป (00111) 

   (12) ค�าใช4จ�ายโครงการรณรงค ปMองกันไฟป9าและปOญหาหมอกควัน  
ตั้งไว4 5,000 บาท  เพ่ือจ�ายเปนค�าดําเนินการในกิจกรรมรณรงค1ปAองกันไฟปTาและปUญหาหมอกควัน 
เช�น  ค�าวัสดุอุปกรณ1 ค�าจัดทําปAาย ค�าจัดทําเอกสารแผ�นพับรณรงค1 ค�าใช!จ�ายอ่ืนๆ ท่ีจําเปนและ
เก่ียวข!อง  ตั้งจ�ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป ปรากฏในแผนงานสร!างความเข!มแข็งของชุมชน (00250) 
งานส�งเสริมและสนับสนุนความเข!มแข็งชุมชน (00252) 

   (13) ค�าใช4จ�ายในการจัดแข�งขันกีฬาต4านยาเสพติด ตั้งไว4 50,000 บาท เพ่ือจ�าย
เปนค�าจัดแข�งขันกีฬา ต!านยาเสพติดระหว�างหมู�บ!านในเขตรับผิดชอบขององค1การบริหารส�วนตําบล
แม�พริก เช�น ค�าอุปกรณ1การแข�งขันกีฬา ค�าจัดเตรียมสถานท่ี ค�าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน      
ค�ารางวัลหรือของรางวัล ค�าใช!จ�ายอ่ืนๆ ท่ีจําเปนและเก่ียวข!อง  ตั้งจ�ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรากฏ
ในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานกีฬาและนันทนาการ (00262) 

   (14)  ค�าใช4จ�ายโครงการศูนย บริการและถ�ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจํา
ตําบลแม�พริก ตั้งไว4 20,000 บาท เพ่ือจ�ายเปนค�าดําเนินการโครงการศูนย1บริการและถ�ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล ตําบลแม�พริก เช�น ค�าวัสดุสํานักงาน ค�าวัสดุโฆษณาเผยแพร� 
ค�าตอบแทนการประชุม และค�าใช!จ�ายอ่ืนๆ ท่ีจําเปนและเก่ียวข!อง ตั้งจ�ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
ปรากฏในแผนงานการเกษตร (00320) งานส�งเสริมการเกษตร (00321) 

   (15)  ค�าใช4จ�ายโครงการศูนย บริการและถ�ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจํา
ตําบลผาปOง ตั้งไว4 20,000 บาท เพ่ือจ�ายเปนค�าดําเนินการโครงการศูนย1บริการและถ�ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล ตําบลผาปUง เช�น ค�าวัสดุสํานักงาน ค�าวัสดุโฆษณาเผยแพร� 
ค�าตอบแทนการประชุม และค�าใช!จ�ายอ่ืนๆ ท่ีจําเปนและเก่ียวข!อง ตั้งจ�ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
ปรากฏในแผนงานการเกษตร (00320) งานส�งเสริมการเกษตร (00321) 

    (16)  ค�าใช4จ�ายโครงการวันเด็กแห�งชาติ  ตั้งไว4  40,000  บาท  เพ่ือจ�ายเปนค�า
จัดกิจกรรมวันเด็กแห�งชาติปL  2557  โดยมีโรงเรียนสังกัด สพฐ. จํานวน 4 แห�ง และศูนย1พัฒนาเด็ก
เล็ก 5 แห�ง เช�น ค�าวัสดุอุปกรณ1การจัดงาน ค�าตกแต�งสถานท่ี ค�าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ1การศึกษา ค�าของ
รางวัลหรือของขวัญ  ค�าจัดการแสดง ค�าอาหารและเคร่ืองดื่ม และค�าใช!จ�ายอ่ืนๆ ท่ีจําเปนและ
เก่ียวข!อง ตั้งจ�ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานศึกษาไม�กําหนด
ระดับ (00214)  

 



 

 

 

    (17)  ค�าใช4จ�ายโครงการประชาคมหมู�บ4านเพ่ือการจัดทําแผนพัฒนาสามป�                 
ตั้งไว4 15,000  บาท   เพ่ือจ�ายเปนค�าดําเนินการประชาคมหมู�บ!านเพ่ือการจัดทําแผนพัฒนาสามปL 
เช�น ค�าวัสดุอุปกรณ1 ค�าเย็บเล�มเข!าปกหนังสือ ค�าอาหารและเคร่ืองดื่ม และค�าใช!จ�ายอ่ืนๆท่ีจําเปน
และเก่ียวข!อง ตั้งจ�ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหาร
ท่ัวไป (00111)   

    (18) ค�าใช4จ�ายโครงการลดอุบัติเหตุทางถนนช�วงเทศกาลสําคัญ(7 วันอันตราย)  
ตั้งไว4 10,000 บาท  เพ่ือจ�ายเปนค�าดําเนินการกิจกรรมเพ่ือลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนนช�วงเทศกาล
วันขึ้นปLใหม� และเทศกาลสงกรานต1ประจําปLในการตั้งจุดตรวจภายในตําบล เช�น ค�าตอบแทน
อาสาสมัครปAองกันภัยฝTายพลเรือน  และค�าใช!จ�ายอ่ืนๆท่ีจําเปนและเก่ียวข!อง ตั้งจ�ายจากเงินอุดหนุน
ท่ัวไป ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน (00120) งานปAองกันภัยฝTายพลเรือนและระงับ
อัคคีภัย  (00123)  

      (19) ค�าใช4จ�ายในการดําเนินการกิจการของศูนย ปMองกันภัยฝ9ายพลเรือน 
องค การบริหารส�วนตําบลแม�พริก  ตั้งไว4  20,000  บาท  เพ่ือจ�ายเปนค�าดําเนินการใช!จ�าย สําหรับ
เปนค�าเบ้ียเล้ียง ค�าพาหนะ  ค�าเช�าท่ีพักและค�าใช!จ�ายอ่ืนๆในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรม
สัมมนาของอาสาสมัครปAองกันภัยฝTายพลเรือน  มิสเตอร1เตือนภัย ฯลฯ  ตั้งจ�ายจากเงินรายได!  
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) งานปAองกันภัยฝTายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 
(00123)  

                       (20) ค�าใช4จ�ายในการฝQกอบรมอาสาสมัครปMองกันภัยฝ9ายพลเรือนองค การ 
บริหารส�วนตําบล ตั้งไว4 112,000 บาท เพ่ือจ�ายเปนค�าดําเนินการใช!จ�ายในการฝOกอบรมอาสาสมัคร
ปAองกันภัยฝTายพลเรือนองค1การบริหารส�วนตําบล เช�น ค�าตอบแทนวิทยากร ค�าอาหารและค�า
เคร่ืองดื่ม ค�าวัสดุอุปกรณ1 ค�าจัดทําปAาย และค�าใช!จ�ายอ่ืนๆ ท่ีจําเปนและเก่ียวข!อง  ตั้งจ�ายจากเงิน
อุดหนุนท่ัวไป  ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) งานปAองกันภัยฝTายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย (00123) 

      (21) ค�าใช4จ�ายโครงการอบรมความรู4เร่ืองไฟป9า  ตั้งไว4  20,000  บาท  เพ่ือจ�าย
เปนค�าดําเนินโครงการอบรมความรู!เร่ืองไฟปTา  เช�น ค�าตอบแทนวิทยากร ค�าอาหารและค�าเคร่ืองดื่ม 
ค�าวัสดุอุปกรณ1  ค�าจัดทําปAาย และค�าใช!จ�ายอ่ืนๆ ท่ีจําเปนและเก่ียวข!อง ฯลฯ ตั้งจ�ายจากเงินอุดหนุน
ท่ัวไป  ปรากฏในแผนงานสร!างความเข!มแข็งของชุมชน (00250) งานส�งเสริมและสนับสนุนความ
เข!มแข็งชุมชน (00252) 

 

 



 

 

 

(22) ค�าใช4จ�ายโครงการอบรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานแก�สมาชิก 
สภาองค การบริหารส�วนตําบล  ตั้งไว4  30,000  บาท  เพ่ือจ�ายเปนค�าดําเนินการอบรมให!ความรู!แก�
สมาชิกสภาองค1การบริหารส�วนตําบล  เช�น ค�าตอบแทนวิทยากร ค�าอาหารและค�าเคร่ืองดื่ม ค�าวัสดุ
อุปกรณ1 ค�าจัดทําปAาย และค�าใช!จ�ายอ่ืนๆ ท่ีจําเปนและเก่ียวข!อง ตั้งจ�ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป ปรากฏ
ในแผนงานสร!างความเข!มแข็งของชุมชน (00250) งานส�งเสริมและสนับสนุนความเข!มแข็งชุมชน 
(00252) 

    (23) ค�าใช4จ�ายโครงการจัดกิจกรรมเน่ืองในวันต�อต4านยาเสพติด ตั้ งไว4      
10,000 บาท  เพ่ือจ�ายเปนค�าดําเนินกิจกรรมเพ่ือกระตุ!น และเสริมสร!างพลังจากทุกหน�วยงาน
ร�วมกันต�อต!านยาเสพติด  ตั้งจ�ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป ปรากฏในแผนงานสร!างความเข!มแข็งของ
ชุมชน (00250) งานส�งเสริมและสนับสนุนความเข!มแข็งชุมชน (00252)      

    (24)  ค�าใช4จ�ายโครงการเสริมสร4างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในการ
ปฏิบัติราชการ ตั้งไว4 5,000 บาท เพ่ือจ�ายเปนค�าดําเนินการฝOกอบรมพนักงานส�วนตําบลและ
พนักงานจ!าง ให!มีความรู!เก่ียวกับคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในการปฏิบัติราชการ เช�น 
ค�าตอบแทนวิทยากร ค�าอาหารและค�าเคร่ืองดื่ม ค�าวัสดุอุปกรณ1 ค�าจัดทําปAาย และค�าใช!จ�ายอ่ืนๆ    
ท่ีจําเปนและเก่ียวข!อง ตั้งจ�ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ (00260) งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00261) 

    (25) ค�าใช4จ� ายโครงการค�าพาหนะรับส�ง นักเ รียนบ4านปางยาว ตั้ ง ไว4      
70,000 บาท เพ่ือจ�ายเปนค�าโครงการค�าพาหนะรับส�งนักเรียนบ!านปางยาว  เพ่ือให!นักเรียนท่ีมีฐานะ
ยากจนเดินทางไป-กลับโรงเรียนห!วยขี้นกวิทยาอย�างปลอดภัย  ตั้งจ�ายจากเงินรายได! ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา (00210) งานศึกษาไม�กําหนดระดับ (00214)  

    (26) ค�าใช4จ�ายโครงการค�าพาหนะรับส�งนักเ รียนบ4านร�มไม4ยาง ตั้ งไว4     
16,000 บาท เพ่ือจ�ายเปนค�าโครงการค�าพาหนะรับส�งนักเรียนบ!านร�มไม!ยาง เพ่ือให!นักเรียนท่ีมีฐานะ
ยากจนเดินทางไป-กลับโรงเรียนบ!านแม�พริกบนอย�างปลอดภัย  ตั้งจ�ายจากเงินรายได! ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา (00210) งานศึกษาไม�กําหนดระดับ (00214)  

    (27)  ค�าใช4จ�ายโครงการบริหารศูนย รวมข4อมูลข�าวสาร  อําเภอแม�พริก   
จังหวัดลําปาง  ตั้งไว4  30,000 บาท  เพ่ือจ�ายเปนค�าดําเนินโครงการบริหารศูนย1รวมข!อมูลข�าวสาร 
อําเภอแม�พริก  จังหวัดลําปาง เช�น ค�าตอบแทนเจ!าหน!าท่ีประจําศูนย1 ค�าเช�าเคร่ืองถ�ายเอกสาร      
ค�าจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ1 และค�าใช!จ�ายอ่ืนๆ ท่ีจําเปนและเก่ียวข!อง  ตั้งจ�ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  
ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารท่ัวไป (00111)  

 



 

 

 

   (28) ค�าใช4จ�ายโครงการการศึกษาเพ่ือต�อต4านการใช4ยาเสพติดในโรงเรียน 
(D.A.R.E.) ตั้งไว4 10,000 บาท เพ่ือจ�ายเปนค�าดําเนินโครงการการศึกษาเพ่ือต�อต!านการใช!ยาเสพติด
ในโรงเรียน (D.A.R.E.) เช�น ค�าตอบแทนวิทยากร ค�าวัสดุอุปกรณ1 ค�าอาหารและเคร่ืองดื่ม  ค�าวุฒิบัตร 
ค�าใช!จ�ายอ่ืนๆ ท่ีจําเปนและเก่ียวข!อง  ตั้งจ�ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป ปรากฏในแผนงานสร!างความ
เข!มแข็งของชุมชน (00250) งานส�งเสริมและสนับสนุนความเข!มแข็งชุมชน (00252)    

       (29) ค�าใช4จ�ายโครงการทําบุญอ�างเก็บนํ้าผาวิ่งชู4  ตั้งไว4 20,000 บาท  เพ่ือจ�าย
เปนค�าดําเนินโครงการทําบุญอ�างเก็บนํ้าผาว่ิงชู!  เช�น  ค�าวัสดุอุปกรณ1  ค�าใช!จ�ายอ่ืนๆ ท่ีจําเปนและ
เก่ียวข!อง ตั้งจ�ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
(00260) งานศาสนาวัฒนธรรมท!องถิ่น (00263)  และแผนพัฒนาสามปL (พ.ศ. 2557-2559) หน!า  98 

1.3.9  ประเภท  รายจ�ายเพ่ือบํารุงรักษาหรือซ�อมแซมทรัพย สิน [320400] ตั้งไว4  
180,000  บาท เพ่ือจ�ายเปนค�าบํารุงรักษาซ�อมแซมครุภัณฑ1 (วงเงินไม�เกิน 5,000 บาท)  เช�น  เคร่ือง
พิมพ1ดีด เคร่ืองคอมพิวเตอร1 เคร่ืองถ�ายเอกสาร เคร่ืองปรับอากาศ รถยนต1 รถจักรยานยนต1 โต\ะ  
เก!าอ้ี  และครุภัณฑ1อ่ืนๆ  ตั้งจ�ายจากเงินรายได! 80,000 บาท ตั้งจ�ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป      
100,000  บาท  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารท่ัวไป (00111) 

 ค�าวัสดุ [533000]    ตั้งไว4  1,897,900   บาท     

1.3.10  ประเภท  ค�าวัสดุสํานักงาน [330100]  ตั้งไว4  150,000  บาท  เพ่ือจ�ายเปนค�าซื้อ
ส่ิงของเคร่ืองใช!ต�างๆ เช�น วารสาร หนังสือพิมพ1 หนังสือเก่ียวกับกฎหมาย ระเบียบ หนังสือคู�มือต�างๆ 
ท่ีใช!ปฏิบัติงานกระดาษ แฟAม ปากกา ดินสอ หมึกเคร่ืองถ�ายเอกสาร ตรายาง นํ้ายาลบคําผิด ลวดเย็บ
กระดาษ ซอง ธงชาติ  ส่ิงพิมพ1ท่ีได!จากการซื้อหรือจ!างพิมพ1 ตะแกรงวางเอกสาร ท่ีถูพ้ืน นํ้าดื่มฯลฯ  
ตั้งจ�ายจากเงินรายได! ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารท่ัวไป (00111) 

1.3.11  ประเภท  วัสดุงานบ4านงานครัว [330300]  ตั้งไว4   20,000  บาท   เพ่ือจ�ายเปน
ค�าจัดซื้อส่ิงของเคร่ืองใช!ต�างๆขององค1การบริหารส�วนตําบลแม�พริกเช�น  แปรงถูพ้ืน ไม!กวาด ถาด มีด 
ถ!วยชาม ช!อนส!อม สบู� ผงซักฟอก แก!วนํ้าจานรอง กระจกเงา  ผ!าปูโต\ะ ฯลฯ ตั้งจ�ายจากเงินรายได! 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารท่ัวไป (00111)  

1.3.12 ประเภท  ค�าอาหารเสริม (นม) [330400] ตั้งไว4  907,900  บาท  เพ่ือจ�ายเปนค�า
จัดซื้ออาหารเสริม (นม)ให!กับโรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) 
ตั้งแต�ระดับอนุบาลถึงระดับประถมศึกษาปLท่ี 6 จํานวน 4 แห�ง ประกอบด!วย โรงเรียนบ!านแม�พริกบน 
โรงเรียนบ!านแม�เชียงรายลุ�ม โรงเรียนห!วยขี้นกวิทยา โรงเรียนผาปUงวิทยาและศูนย1พัฒนาเด็กเล็ก 
จํานวน 5 แห�ง ประกอบด!วย ศูนย1พัฒนาเด็กเล็กบ!านแม�พริกบน ศูนย1พัฒนาเด็กเล็กบ!านแม�เชียง  
รายลุ�ม ศูนย1พัฒนาเด็กเล็กวัดห!วยขี้นก ศูนย1พัฒนาเด็กเล็กบ!านผาปUงหลวง ศูนย1พัฒนาเด็กเล็กบ!าน     



 

 

 

ผาปUงกลาง  ตั้งจ�ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก�อนวัย
เรียนและประถมศึกษา (00212) 

1.3.13  ประเภท  วัสดุยานพาหนะและขนส�ง [330700]  ตั้งไว4  100,000  บาท  เพ่ือจ�าย
เปนค�าวัสดุประเภท   ยางนอก ยางใน หัวเทียน ไขควง นอตและสกรู กระจกมองข!างรถยนต1 กันชน
รถยนต1 เบาะรถยนต1  ฟRล1มกรองแสง เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ ตั้งจ�ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารท่ัวไป (00111) 

1.3.14  ประเภท  วัสดุเช้ือเพลิงและหล�อลื่น  [330800]  ตั้งไว4  350,000  บาท  เพ่ือจ�าย
เปนค�าวัสดุเช้ือเพลิงและหล�อล่ืนต�าง ๆ เช�น นํ้ามันเบนซิน นํ้ามันดีเซล นํ้ามันหล�อล่ืน แก\สหุงต!มฯลฯ  
ตั้งจ�ายจากเงินรายได! 60,000 บาท ตั้งจ�ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  290,000 บาท  ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารท่ัวไป (00111) 

1.3.15 ประเภท วัสดุวิทยาศาสตร หรือการแพทย  [330900] ตั้งไว4 170,000 บาท เพ่ือจ�าย
เปนค�าซื้อวัสดุวิทยาศาสตร1หรือการแพทย1  เช�น  ทรายอะเบท  นํ้ายาพ�นกําจัดยุง วัคซีนปAองกันโรค
พิษสุนัขบ!า นํ้ายาตรวจสารเสพติด  นํ้ายาดับเพลิง ถุงมือ ฯลฯ  ตั้งจ�ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรากฏ
ในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอ่ืน (00223 

1.3.16 ประเภท  วัสดุโฆษณาและเผยแพร� [331100]   ตั้งไว4  20,000  บาท เพ่ือจ�ายเปน
ค�าแผ�นปAาย กระดาษเขียนโปสเตอร1 พู�กัน  สี  ฯลฯ ตั้งจ�ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารท่ัวไป (00111) 

 1.3.17  ประเภท  วัสดุคอมพิวเตอร  [331400]  ตั้งไว4  50,000  บาท  เพ่ือจ�ายเปนค�าวัสดุ
คอมพิวเตอร1  เช�นแผ�นดิสก1 โปรแกรม หมึกคอมพิวเตอร1  แปAนพิมพ1 เมนบอร1ด เมมโมร่ีชิป  เม!าท1 
และอ่ืนๆ   ตั้งจ�ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหาร
ท่ัวไป (00111) 

1.3.18  ประเภท วัสดุก�อสร4าง  [330600]  ตั้งไว4  30,000 บาท  เพ่ือจ�ายเปนค�าวัสดุ
ก�อสร!าง เช�นไม!ต�างๆ สี แปรงทาสี  สีทินเนอร1 นํ้ามันทาไม!  ปูนซีเมนต1  ปูนขาว ทราย  อิฐ กระเบ้ือง  
สังกะสี ตะปู  ค!อน  คีม ชะแลง  จอบ  เสียม  ส่ิว  ขวาน เล่ือย  กบไสไม! เหล็กเส!น ท�อนํ้าบาดาล  
ท�อนํ้า และอุปกรณ1ประปา  ท�อต�างๆ  โถส!วม  อ�างล!างมือ  ราวพาดผ!า ฯลฯ  ตั้งจ�ายจากเงินรายได!  
ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารท่ัวไป (00111) 

1.3.19  ประเภท  วัสดุการเกษตร  [331000]  ตั้งไว4  20,000 บาท  เพ่ือจ�ายเปนค�าวัสดุ
การเกษตร เช�น พันธุ1พืช สารเคมีปAองกันการกําจัดศัตรูพืชและสัตว1 ฯลฯ ตั้งจ�ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  
ปรากฏในแผนงานการเกษตร (00320) งานส�งเสริมการเกษตร (00321) 



 

 

 

1.3.20  ประเภท  วัสดุเคร่ืองแต�งกาย  [331200]  ตั้งไว4  80,000 บาท เพ่ือจ�ายเปนค�า
วัสดุเคร่ืองแต�งกาย เช�น เคร่ืองแบบอาสาสมัครปAองกันภัยฝTายพลเรือน ตั้งจ�ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  
ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารท่ัวไป (00111) 

 1.4  หมวดค�าสาธารณูปโภค [534000]   ตั้งไว4    372,000   บาท    แยกเป0น 
 1.4.1 ประเภท  ค�าไฟฟMา [340100]  ตั้งไว4  250,000  บาท  เพ่ือจ�ายเปนค�าไฟฟAาสําหรับ
ท่ีทําการองค1การบริหารส�วนตําบล และไฟฟAาสาธารณะส�วนเกิน  ตั้งจ�ายจากเงินรายได!  ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารท่ัวไป (00111) 

 1.4.2 ประเภท  ค�าโทรศัพท  [340300]  ตั้งไว4  32,000 บาท  เพ่ือจ�ายเปนค�าเช�าหมายเลข
และค�าใช!บริการโทรศัพท1พ้ืนฐาน และค�าโทรศัพท1เคล่ือนท่ีขององค1การบริการบริหารส�วนตําบล     
ตั้งจ�ายจากเงินรายได!  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารท่ัวไป (00111) 

1.4.3  ประเภท  ค�าไปรษณีย  [340400]  ตั้งไว4  15,000 บาท  เพ่ือจ�ายเปนค�าไปรษณีย1  
ค�าโทรเลข  ค�าธนาณัติ ค�าซื้อดวงตราไปรษณียากร  ค�าเช�าตู!ไปรษณีย1 ฯลฯตั้งจ�ายจากเงินรายได!  
ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป(00110) งานบริหารท่ัวไป (00111) 

 1.4.4  ประเภท  ค�าบริการทางด4านโทรคมนาคม [340500]  ตั้งไว4 75,000 บาท  เพ่ือจ�าย
เปนค�าเช�าใช!คู�สายอินเตอร1เน็ตความเร็วสูง  ตั้งจ�ายจากเงินรายได!  ปรากฏในแผนงานบริหารท่ัวไป 
(00110) งานบริหารท่ัวไป (00111) 

งบลงทุน  [540000]     ตั้งไว4รวม   227,000  บาท    แยกเป0น 
1.5 หมวดค�าครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งก�อสร4าง   ตั้งไว4   27,000  บาท    แยกเป0น 
ค�าครุภัณฑ     [541000]    ตั้งไว4   27,000   บาท 
1.5.1  ประเภทครุภัณฑ สํานักงาน  [410100]   ตั้งไว4  27,000   บาท  แยกเป0น 
(1) ค�าจัดซื้อโตXะทํางาน จํานวน  1  ตัว   ตั้งไว4  21,000 บาท  ตามรายละเอียด ดังน้ี 
  -  โต\ะทํางานขนาดไม�น!อยกว�า  กว!าง 200 เซนติเมตร  ลึก  93  เซนติเมตร  สูง 76     
             เซนติเมตร 
  -  แผ�นหน!าโต\ะผลิตจากไม!  PARTICLE  BOARD  หนาไม�น!อยกว�า 35 มิลลิเมตร 
     -  แผ�นข!างโต\ะทําจากไม!  PARTICLE  BOARD  เคลือบผิวมัน  
 -  มีตู!ล้ินชักและตู!ต�อข!างแบบมีล!อ 

โดยจัดซื้อตามราคาท!องถิ่น ตั้งจ�ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารท่ัวไป (00111) และแผนพัฒนาสามปL  ( พ.ศ. 2557 - 2559 ) 
หน!า 111 

 
 



 

 

 

(2) ค�าจัดซื้อเก4าอ้ีสํานักงาน จํานวน  1  ตัว   ตั้งไว4  6,000 บาท  ตามรายละเอียด ดังน้ี 
  -  เก!าอ้ีสํานักงานพนักพิงสูง ชนิดเบาะหนัง 
  -  ขนาดกว!าง 70 เซนติเมตร  ลึก  74  เซนติเมตร  สูงไม�น!อยกว�า 118 เซนติเมตร 
     -  สามารถปรับสูง-ต่ําด!วยระบบโช\คไฮโดรลิค 
 -  พนักพิงปรับเอนได!ทรงส่ีเหล่ียม 
 -  ขาเก!าอ้ีทําจากอลูมิเนียมปUดเงา เปนแบบ 5 แฉกพร!อมล!อเล่ือน 
 -  เบาะน่ังและพนักพิงเปนฟองนํ้าวิทยาศาสตร1 

โดยจัดซื้อตามราคาท!องถิ่น ตั้งจ�ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารท่ัวไป (00111) และแผนพัฒนาสามปL  ( พ.ศ. 2557 - 2559 ) 
หน!า 111 

1.5.2 ประเภทค�าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ  [411800] ตั้งไว4 200,000 บาท     
เพ่ือจ�ายเปนค�าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ1(รายจ�ายเพ่ือให!สามารถใช!งานได!ตามปกติท่ีมีวงเงิน
เกินกว�า 5,000 บาท) เช�น รถยนต1  รถจักรยานยนต1  เคร่ืองคอมพิวเตอร1  เคร่ืองถ�ายเอกสาร 
เคร่ืองปรับอากาศ และครุภัณฑ1อ่ืนๆ ตั้งจ�ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป 
(00110) งานบริหารท่ัวไป (00111)  

ที่ดินและสิ่งก�อสร4าง [542000]    ไม�ได4ตั้งไว4 

งบเงินอุดหนุน   [561000]      ตั้งไว4รวม   2,001,400   บาท  แยกเป0น 
1.6  หมวดเงินอุดหนุน [561000]   ตั้งไว4   2,001,400  บาท  แยกเป0น 
1.6.1  ประเภท  เงินอุดหนุนส�วนราชการ [610200]   ตั้งไว4  1,176,400  บาท  แยกเป0น 
         1.6.1.1 อุดหนุนกิ่งกาชาดอําเภอแม�พริก  ตั้งไว4   20,000   บาท   

(1) โครงการสนับสนุนการจัดงานกาชาดประจําป�จังหวัดลําปางและสนับสนุน
กิจกรรมกิ่งกาชาดอําเภอแม�พริก ตั้งไว4  20,000  บาท  เพ่ือจ�ายเปนค�าดําเนินกิจกรรมงานออกร!าน
กาชาดจังหวัดลําปางและก่ิงกาชาดอําเภอแม�พริก   ในการช�วยเหลือบรรเทาความเดือดร!อนผู!ประสบ
สาธารณภัย  ตามหนังสืออําเภอแม�พริก ท่ี 1017/ ว 120  ลงวันท่ี 28 กุมภาพันธ1 2556 ตั้งจ�ายจาก
เงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรากฏในแผนงานสร!างความเข!มแข็งของชุมชน (00250) งานส�งเสริมและ
สนับสนุนความเข!มแข็งชุมชน (00252)  และแผนพัฒนาสามปL (พ.ศ. 2557 - 2559)  หน!า 79 

  1.6.1.2 อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอแม�พริก  ตั้งไว4   10,000   บาท   
        (1) โครงการสนับสนุนการจัดงานรัฐพิธีประจําป�  ตั้งไว4  10,000 บาท  เพ่ือจ�าย

เปนค�าจัดงานพิธีของอําเภอแม�พริก  ได!แก�  การจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ!า
พระบรมราชินีนาถ  การจัดงานวันปRยมหาราช  การจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ
พระเจ!าอยู�หัว  ตามหนังสืออําเภอแม�พริก ท่ี 1017/ ว 120 ลงวันท่ี 28 กุมภาพันธ1 2556 ตั้งจ�ายจาก



 

 

 

เงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรากฏในแผนงานสร!างความเข!มแข็งของชุมชน (00250) งานส�งเสริมและ
สนับสนุนความเข!มแข็งชุมชน (00252) และแผนพัฒนาสามปL (พ.ศ. (พ.ศ. 2557 - 2559)  หน!า  66 

1.6.1.3 อุดหนุนโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน                  
ตั้งไว4  1,146,400  บาท     

       (1) อุดหนุนโรงเรียนบ4านแม�พริกบน โรงเรียนบ4านแม�เชียงรายลุ�ม โรงเรียนห4วย
ข้ีนกวิทยา โรงเรียนผาปOงวิทยา ตั้งไว4  946,400 บาท เพ่ือจ�ายเปนค�าอาหารกลางวันให!แก�โรงเรียน
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตั้งจ�ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา (00210) งานระดับก�อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212) และแผนพัฒนาสามปL (พ.ศ. 
2557 - 2559)  หน!า  87 

        (2) อุดหนุนโรงเรียนผาปOงวิทยา ตั้งไว4 30,000 บาท เพ่ือจ�ายเปนค�าดําเนินโครงการ
แลกเปล่ียนวัฒนธรรมทางภาษาไทย-อเมริ กัน  ตามหนังสือโรงเ รียนผาปU ง วิทยา ท่ี  ศธ 
04132.1007/86 ลงวันท่ี 29 มีนาคม 2556 ตั้งจ�ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา (00210) งานศึกษาไม�กําหนดระดับ (00214) และแผนพัฒนาสามปL  (พ.ศ. 2557 - 2559)  
หน!า  85 

       (3) อุดหนุนโรงเรียนผาปOงวิทยา  ตั้งไว4 30,000 บาท เพ่ือเปนค�าใช!จ�ายโครงการ
การแข�งขันกีฬาสัมพันธ1  ตามหนังสือโรงเรียนผาปUงวิทยา ท่ี ศธ 04132.1007/86 ลงวันท่ี 29 มีนาคม 
2556 ตั้งจ�ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานศึกษาไม�กําหนดระดับ 
(00214) และแผนพัฒนาสามปL  (พ.ศ. 2557 - 2559)  หน!า  86 

                  (4) อุดหนุนโรงเรียนห4วยข้ีนกวิทยา ตั้งไว4 40,000 บาท เพ่ือเปนค�าใช!จ�ายโครงการ
การแข�งขันกีฬานักเรียนอําเภอแม�พริก ตามหนังสือโรงเรียนห!วยขี้นกวิทยา ท่ี ศธ  04132.1010/100  
ลงวันท่ี 4 เมษายน 2556 ตั้งจ�ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210)      
งานศึกษาไม�กําหนดระดับ (00214) และแผนพัฒนาสามปL (พ.ศ. 2557 - 2559)  หน!า  86 

       (5) อุดหนุนโรงเรียนห4วยข้ีนกวิทยา ตั้งไว4 40,000 บาท เพ่ือเปนค�าใช!จ�ายโครงการ
พัฒนาและส�งเสริมความเปนเลิศทางวิชาการ ตามหนังสือโรงเ รียนห!วยขี้นกวิทยา ท่ี ศธ  
04132.1010/100 ลงวันท่ี 4 เมษายน  2556 ตั้งจ�ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา (00210) งานศึกษาไม�กําหนดระดับ (00214) และแผนพัฒนาสามปL (พ.ศ. 2557 - 2559)  
หน!า  86 

 

 



 

 

 

      (6) อุดหนุนโรงเรียนห4วยข้ีนกวิทยา  ตั้งไว4 30,000 บาท เพ่ือเปนค�าใช!จ�ายโครงการ
แข� งขัน กีฬาสัมพันธ1 โรง เ รียนห!วยขี้นก วิทยา ตามหนังสือโรงเ รียนห!วยขี้นก วิทยา ท่ี  ศธ  
04132.1010/100 ลงวันท่ี 4 เมษายน 2556 ตั้งจ�ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา (00210) งานศึกษาไม�กําหนดระดับ (00214) และแผนพัฒนาสามปL (พ.ศ. 2557 - 2559)  
หน!า 86 

      (7) อุดหนุนโรงเรียนบ4านแม�พริกบน ตั้งไว4 20,000 บาท เพ่ือเปนค�าใช!จ�ายโครงการ
แข�งขันกีฬาสัมพันธ1ต!านยาเสพติด ตามหนังสือโรงเรียนบ!านแม�พริกบน ท่ี ศธ  04132.1016/048   
ลงวันท่ี 26 มีนาคม 2556  ตั้งจ�ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210)   
งานศึกษาไม�กําหนดระดับ (00214) และแผนพัฒนาสามปL (พ.ศ. 2557 - 2559) หน!า  86 

(8)อุดหนุนสถานีตํารวจภูธรแม�พริก ตั้งไว4 10,000 บาท เพ่ือเปนค�าใช!จ�ายโครงการ
อบรมอาสาสมัครจราจรนักเรียน นักศึกษา  ประจําปL  2557  ตามหนังสือสถานีตํารวจภูธรแม�พริก   
ท่ี ตช  0020.9(16)/1138 ลงวันท่ี 25 มีนาคม 2556 ตั้งจ�ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป ปรากฏในแผนงาน
รักษาความสงบภายใน (00120)  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน (00121) และ
แผนพัฒนาสามปL (พ.ศ. 2557 - 2559)  หน!า 70 

1.6.2 อุดหนุนกิจการที่เป0นสาธารณประโยชน  [610400]  ตั้งไว4   825,000   บาท   
  1.6.2.1 อุดหนุนชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขตําบลแม�พริก  ตั้งไว4 20,000 บาท  

เพ่ือจ�ายเปนค�าดําเนินการโครงการสร!างสุขภาพเน่ืองในวัน อสม.แห�งชาติ ตามหนังสือท่ีทําการชมรม
อาสาสมัครสาธารณสุขตําบลแม�พริก ท่ี 3/2556 ลงวันท่ี 22 เมษายน 2556  ตั้งจ�ายจากเงินอุดหนุน
ท่ัวไป  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข(00220) งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอ่ืน (00223) 
และแผนพัฒนาสามปL (พ.ศ. 2557 - 2559) หน!า  80 

1.6.2.2 อุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุขหมู�บ4าน  ตั้งไว4 130,000 บาท เพ่ือจ�ายเปน
ค�าดําเนินโครงการปAองกันและควบคุมโรคติดต�อ จํานวน 13 หมู�บ!านๆละ 10,000 บาท ตั้งจ�ายจาก
เงินอุดหนุนท่ัวไป ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอ่ืน 
(00223) และแผนพัฒนาสามปL  (พ.ศ. 2557 - 2559)  หน!า  80 

 1.6.2.3 อุดหนุนคณะกรรมการหมู�บ4าน  ตั้งไว4    133,000   บาท 
      (1) อุดหนุนคณะกรรมการหมู�บ4าน หมู�ที่ 3 บ4านแม�เชียงรายลุ�ม ตั้งไว4 10,000 บาท 

เพ่ือจ�ายเปนค�าดําเนินการโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต1บ!านแม�เชียงรายลุ�ม ตามหนังสือท่ีทํา
การผู!ใหญ�บ!านแม�เชียงรายลุ�ม ลงวันท่ี 1 เมษายน  2556 ตั้งจ�ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป ปรากฏใน
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ(00260) งานศาสนาวัฒนธรรมท!องถิ่น (00263) และ
แผนพัฒนาสามปL  (พ.ศ. 2557 - 2559)  หน!า  89 
 



 

 

 

      (2) อุดหนุนคณะกรรมการหมู�บ4าน หมู�ที่ 3 บ4านแม�เชียงรายลุ�ม ตั้งไว4 20,000 บาท 
เพ่ือจ�ายเปนค�าดําเนินการโครงการแข�งขันกีฬาพ้ืนบ!าน ตามหนังสือท่ีทําการผู!ใหญ�บ!านแม�เชียงรายลุ�ม 
ลงวันท่ี 1 เมษายน  2556 ตั้งจ�ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ(00260)  งานกีฬาและนันทนาการ (00262)  และแผนพัฒนาสามปL (พ.ศ. 2557 - 2559)  
หน!า  68 

   (3) อุดหนุนคณะกรรมการหมู�บ4าน หมู�ที่ 6 บ4านวังสําราญ ตั้งไว4 5,000 บาท    
เพ่ือจ�ายเปนค�าดําเนินการโครงการประเพณีสงกรานต1บ!านวังสําราญ  ตามหนังสือบ!านวังสําราญ ท่ี 
พิเศษ/2556 ลงวันท่ี 25 เมษายน 2556 ตั้งจ�ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป ปรากฏในแผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ(00260) งานศาสนาวัฒนธรรมท!องถิ่น (00263) และแผนพัฒนาสามปL  
(พ.ศ. 2557 - 2559) หน!า  90  

 (4) อุดหนุนคณะกรรมการหมู�บ4าน หมู�ที่ 7 บ4านห4วยข้ีนก ตั้งไว4 10,000 บาท   
เพ่ือจ�ายเปนค�าดําเนินการโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต1  ตามหนังสือบ!านห!วยขี้นก 
ลงวันท่ี 25 มีนาคม 2556 ตั้งจ�ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ (00260) งานศาสนาวัฒนธรรมท!องถิ่น (00263) และแผนพัฒนาสามปL (พ.ศ. 2557 - 
2559)  หน!า  90 

(5) อุดหนุนคณะกรรมการหมู�บ4าน  หมู�ที่ 8 บ4านปางยาว  ตั้งไว4 3,000 บาท      
เพ่ือจ�ายเปนค�าดําเนินการโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต1บ!านปางยาว ตามหนังสือบ!านปางยาว 
ลงวันท่ี 1 เมษายน 2556 ตั้งจ�ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ(00260) งานศาสนาวัฒนธรรมท!องถิ่น (00263) และแผนพัฒนาสามปL (พ.ศ. 2557 - 
2559)  หน!า  90 

   (6) อุดหนุนคณะกรรมการหมู�บ4าน หมู�ที่ 10 บ4านสันข้ีเหล็ก ตั้งไว4 30,000 บาท  
เพ่ือจ�ายเปนค�าดําเนินการโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท!องถิ่นสักการะดอยพระธาตุ ร�วมกับ
หมู�ท่ี 4 บ!านแม�พริกบน หมู�ท่ี 9 บ!านร�มไม!ยาง ตามหนังสือบ!านสันขี้เหล็ก ท่ี พิเศษ/2556 ลงวันท่ี 8 
พฤษภาคม 2556  ตั้งจ�ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ  (00260) งานศาสนาวัฒนธรรมท!องถิ่น (00263)  และแผนพัฒนาสามปL (พ.ศ. 2557 – 
2559) หน!า 90 

   (7) อุดหนุนคณะกรรมการหมู�บ4าน หมู�ที่ 11 บ4านแพะดอกเข็ม ตั้งไว4 10,000 บาท 
เพ่ือจ�ายเปนค�าดําเนินการโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต1บ!านแพะดอกเข็ม ตามหนังสือบ!านแพะ
ดอกเข็ม ท่ี พิเศษ/2556  ลงวันท่ี 14 มีนาคม 2556 ตั้งจ�ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป ปรากฏในแผนงาน
การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ(00260)งานศาสนาวัฒนธรรมท!องถิ่น (00263) และแผนพัฒนา
สามปL  (พ.ศ. 2557 - 2559)  หน!า  91 



 

 

 

   (8) อุดหนุนคณะกรรมการหมู�บ4าน หมู�ที่ 2 บ4านผาปOงหลวง ตั้งไว4 10,000 บาท 
เพ่ือจ�ายเปนค�าดําเนินการโครงการสรงนํ้าพระธาตุและสืบชะตาหลวงวัดผาปUงหลวง ตามหนังสือบ!าน
ผาปUงหลวง ท่ี พิเศษ/2556 ลงวันท่ี18 มีนาคม 2556 ตั้งจ�ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป ปรากฏในแผนงาน
การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ(00260) งานศาสนาวัฒนธรรมท!องถิ่น (00263) และ
แผนพัฒนาสามปL (พ.ศ. 2557 - 2559)  หน!า  91 

   (9) อุดหนุนคณะกรรมการหมู�บ4าน หมู�ที่ 2 บ4านผาปOงหลวง ตั้งไว4 10,000 บาท 
เพ่ือจ�ายเปนค�าดําเนินการโครงการเข!าค�ายอบรมตีกgองปูTจา ตามหนังสือบ!านผาปUงหลวง ท่ี พิเศษ/
2556 ลงวันท่ี 18 มีนาคม 2556 ตั้งจ�ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป ปรากฏในแผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ(00260) งานศาสนาวัฒนธรรมท!องถิ่น (00263) และแผนพัฒนาสามปL 
(พ.ศ. 2557 - 2559)  หน!า  92 

    (10) อุดหนุนคณะกรรมการหมู�บ4าน หมู�ที่ 3 บ4านผาปOงกลาง ตั้งไว4 5,000 บาท 
เพ่ือจ�ายเปนค�าดําเนินการโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต1 ตามหนังสือบ!านผาปUงกลาง ลงวันท่ี 22 
มีนาคม 2556 ตั้งจ�ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
(00260) งานศาสนาวัฒนธรรมท!องถิ่น (00263) และแผนพัฒนาสามปL (พ.ศ. 2557 - 2559) หน!า 92 

(11) อุดหนุนคณะกรรมการหมู�บ4าน หมู�ที่ 3 บ4านผาปOงกลาง ตั้งไว4 5,000 บาท 
เพ่ือจ�ายเปนค�าดําเนินการโครงการสรงนํ้าพระธาตุและสืบชะตาหลวง ตามหนังสือบ!านผาปUงกลาง   
ลงวันท่ี 22 มีนาคม 2556  ตั้งจ�ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ (00260) งานศาสนาวัฒนธรรมท!องถิ่น (00263) และแผนพัฒนาสามปL (พ.ศ. 2557 - 
2559)  หน!า  91 

(12) อุดหนุนคณะกรรมการหมู�บ4าน หมู�ที่ 4 บ4านห4วยไร� ตั้งไว4 15,000 บาท    
เพ่ือจ�ายเปนค�าดําเนินการโครงการจัดงานสืบสานประเพณีไม!คํ้าศรี สืบชะตาหลวง สรงนํ้าพระธาตุศิริ
ภูมิวนา แห�ครัวตานในเทศกาลปLใหม�เมือง ตามหนังสือบ!านห!วยไร� ท่ี พิเศษ/2556 ลงวันท่ี 21 มีนาคม 
2556 ตั้งจ�ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ(00260) 
งานศาสนาวัฒนธรรมท!องถิ่น (00263) และแผนพัฒนาสามปL (พ.ศ. 2557 - 2559) หน!า  91 

1.6.2.4 อุดหนุนสมาคมคนตาบอด ผู4พิการ และด4อยโอกาส อําเภอแม�พริก  
จังหวัดลําปาง  ตั้งไว4 10,000  บาท เพ่ือจ�ายเปนค�าดําเนินการโครงการฝOกอาชีพนวดแผนไทยให!แก�
สมาคมคนตาบอด ผู!พิการ และด!อยโอกาส อําเภอแม�พริก  จังหวัดลําปาง  ตามหนังสือสมาคมคนตา
บอด ผู!พิการ และด!อยโอกาส ลงวันท่ี  14  มีนาคม  2556 ตั้งจ�ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป ปรากฏใน
แผนงานสร!างความเข!มแข็งของชุมชน (00250) งานส�งเสริมและสนับสนุนความเข!มแข็งชุมชน 
(00252) และแผนพัฒนาสามปL (พ.ศ. 2557 - 2559) หน!า  78 
 



 

 

 

1.6.2.5 อุดหนุนการไฟฟMาส�วนภูมิภาคอําเภอเถิน   ตั้งไว4    532,000   บาท  
(1) เพ่ือจ�ายเป0นค�าขยายเขตไฟฟMาแรงดันต่ํา บ4านปางยาว หมู�ที่ 8 ตําบลแม�พริก 

อําเภอแม�พริก จังหวัดลําปาง ตั้งไว4  56,000 บาท  ตั้งจ�ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟAาถนน (00242) และแผนพัฒนาสามปL (พ.ศ. 2557 - 2559) หน!า  
48 

(2) เพ่ือจ�ายเป0นค�าขยายเขตไฟฟMาแรงดันต่ําและไฟฟMาสาธารณะ บ4านร�มไม4ยาง  
หมู�ที่ 9 ตําบลแม�พริก อําเภอแม�พริก จังหวัดลําปาง  ตั้งไว4 162,000 บาท  ตั้งจ�ายจากเงินอุดหนุน
ท่ัวไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟAาถนน (00242) และแผนพัฒนาสามปL  
(พ.ศ. 2557 - 2559) หน!า  48 

(3) เพ่ือจ�ายเป0นค�าขยายเขตไฟฟMาสาธารณะ บ4านสันข้ีเหล็ก หมู�ที่ 10 ตําบล    
แม�พริก อําเภอแม�พริก จังหวัดลําปาง  ตั้งไว4 118,000 บาท จ�ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟAาถนน (00242) และแผนพัฒนาสามปL (พ.ศ. 2557 - 
2559) หน!า 48 

(4) เพ่ือจ�ายเป0นค�าขยายเขตไฟฟMาแรงดันต่ําและไฟฟMาสาธารณะ  บ4านผาปOงหลวง 
หมู�ที่ 2 ตําบลผาปOง อําเภอแม�พริก จังหวัดลําปาง  ตั้งไว4 196,000 บาท  ตั้งจ�ายจากเงินอุดหนุน
ท่ัวไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟAาถนน (00242) และแผนพัฒนาสามปL  
(พ.ศ. 2557 - 2559) หน!า  48 

งบรายจ�ายอ่ืน  [550000]   ตั้งไว4รวม     20,000     บาท  แยกเป0น 
 1.7  หมวดรายจ�ายอ่ืน  [551000]   ตั้งไว4  20,000   บาท 

1.7.1 ประเภทค�าจ4างที่ปรึกษาเพ่ือศึกษา วิจัย ประเมินผลหรือพัฒนาระบบต�างๆซึ่งมิใช�
เพ่ือการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งก�อสร4าง [510100]  ตั้งไว4 20,000 บาท เพ่ือจ�าย
เปนค�าใช!จ�ายดําเนินการสํารวจความพึงพอใจของผู!รับบริการจากองค1กรหรือสถาบันท่ีมีความเปน
กลาง ตั้งจ�ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารท่ัวไป 
(00111) 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
รายละเอียดงบประมาณรายจ�ายทั่วไป ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2557 

องค การบริหารส�วนตําบลแม�พริก 
อําเภอแม�พริก  จังหวัดลําปาง 
รายจ�ายจําแนกตามหน�วยงาน 

หน�วยงาน  ส�วนการคลัง 
 

ตั้งงบประมาณรายจ�ายทั้งสิ้น    1,548,400    บาท  แยกเป0น 
งบบุคลากร   [520000]    ตั้งไว4รวม   1,268,400   บาท  แยกเป0น 

1.1 หมวดเงินเดือน  (ฝ9ายประจํา) [522000]   ตั้งไว4  1,268,400   บาท  แยกเป0น 
1.1.1  ประเภท  เงินเดือนพนักงาน [220100]  ตั้งไว4  698,040  บาท  เพ่ือจ�ายเปน

เงินเดือนพนักงานส�วนตําบล  พร!อมเงินปรับปรุงเงินเดือน จํานวน 5 อัตรา ตําแหน�ง หัวหน!าส�วนการ
คลัง  นักวิชาการเงินและบัญชี  เจ!าพนักงานการเงินและบัญชี  เจ!าพนักงานพัสดุ  เจ!าหน!าท่ีจัดเก็บ
รายได!   ตั้งจ�ายจากเงินรายได!  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารงานคลัง 
(00113) 

1.1.2   ประเภท  เงินเพ่ิมต�าง ๆ  [220200]  ตั้งไว4  148,080   บาท   
          (1) เงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราว  ตั้งไว4  98,160 บาท เพ่ือจ�ายเปนเงินเพ่ิมการ

ครองชีพช่ัวคราว จํานวน 5 อัตรา ตําแหน�ง หัวหน!าส�วนการคลัง นักวิชาการเงินและบัญชี           
เจ!าพนักงานการเงินและบัญชี  เจ!าพนักงานพัสดุ  เจ!าหน!าท่ีจัดเก็บรายได!  ตั้งจ�ายจากเงินรายได!  
ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113) 

          (2) เงินเพ่ิมอ่ืน  ตั้งไว4  49,920 บาท เพ่ือจ�ายเปนเงินเพ่ิมตามคุณวุฒิท่ีตรงตาม
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน�ง จํานวน 5 อัตรา ตําแหน�ง หัวหน!าส�วนการคลัง นักวิชาการเงินและบัญชี 
เจ!าพนักงานการเงินและบัญชี  เจ!าพนักงานพัสดุ เจ!าหน!าท่ีจัดเก็บรายได! ตั้งจ�ายจากเงินรายได!  
ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113) 

1.1.3 ประเภท  เงินประจําตําแหน�ง [220300] ตั้งไว4 42,000 บาท 
          (1) เงินประจําตําแหน�ง ตั้งไว! 42,000 บาท เพ่ือจ�ายเปนเงินค�าประจําตําแหน�งให!แก� 

หัวหน!าส�วนการคลัง ตั้ งจ�ายจากเงินรายได!  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110)            
งานบริหารงานคลัง (00113) 

1.1.4 ประเภท ค�าจ4างพนักงานจ4าง [220600] ตั้งไว4  319,240 บาท  เพ่ือจ�ายเปนค�าจ!าง
พนักงานจ!างตามภารกิจ จํานวน 3 อัตรา ตําแหน�ง ผู!ช�วยเจ!าหน!าท่ีการเงินและบัญชี  ผู!ช�วยเจ!าหน!าท่ี
พัสดุ ผู!ช�วยเจ!าหน!าท่ีจัดเก็บรายได! ตั้งจ�ายจากเงินรายได! ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป(00110) 
งานบริหารงานคลัง (00113 



 

 

 

 

1.1.5 ประเภท  เงินเพ่ิมต�างๆของพนักงานจ4าง [220700] ตั้งไว4  61,040  บาท  เพ่ือจ�าย
เปนเงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราวของพนักงานจ!างตามภารกิจ จํานวน 3 อัตรา ตําแหน�ง  ผู!ช�วย
เจ!าหน!าท่ีการเงินและบัญชี  ผู!ช�วยเจ!าหน!าท่ีพัสดุ ผู!ช�วยเจ!าหน!าท่ีจัดเก็บรายได!  ตั้งจ�ายจากเงินรายได!  
ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)  

งบดําเนินการ   [530000]        ตั้งไว4รวม   280,000   บาท  แยกเป0น 
1.2 หมวดค�าตอบแทน ใช4สอยและวัสดุ   ตั้งไว4   280,000   บาท   แยกเป0น 
ค�าตอบแทน [531000] ตั้งไว4   100,000  บาท 
1.2.1 ประเภท ค�าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา [310300] ตั้งไว4 10,000 บาท     

เพ่ือจ�ายเปนค�าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาให!แก�พนักงานส�วนตําบลและพนักงานจ!างท่ีมา
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือในวันหยุดราชการท่ีได!รับคําส่ังให!ช�วยเหลือการปฏิบัติงานซึ่งเปนงาน
เร�งด�วนนอกเวลาราชการปกติหรืองานท่ีไม�อาจทําในเวลาราชการได!  ตั้งจ�ายจากเงินรายได!  ปรากฏ
ในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารงานคลัง  (00113) 

1.2.2 ประเภท  ค�าเช�าบ4าน [310400]   ตั้งไว4  30,000  บาท   เพ่ือจ�ายเปนเงินค�าเช�าบ!าน
พนักงานส�วนตําบล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด!วยค�าเช�าบ!านของข!าราชการส�วนท!องถิ่น 
(ฉบับท่ี 2)  พ.ศ.2551 ตั้งจ�ายจากเงินรายได! ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหาร 
งานคลัง (00113) 

1.2.3  ประเภท  เงินช�วยเหลือการศึกษาบุตร [310500]  ตั้งไว4  10,000  บาท  เพ่ือจ�าย
เปนเงินช�วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส�วนตําบล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด!วยเงิน
สวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส�วนท!องถิ่น (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2549  ตั้งจ�ายจากเงิน
รายได!  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110)  งานบริหารงานคลัง (00113) 

1.2.4  ประเภท  เงินช�วยเหลือค�ารักษาพยาบาล [310600]  ตั้งไว4 50,000 บาท  เพ่ือจ�าย
เปนค�ารักษาพยาบาลของพนักงานส�วนตําบลและครอบครัว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด!วย
เงินสวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานส�วนท!องถิ่น (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2549  ตั้งจ�ายจาก
เงินรายได! ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป(00110) งานบริหารงานคลัง (00113) 

ค�าใช4สอย  [532000]  ตั้งไว4   100,000  บาท 
   1.2.5 ประเภทรายจ�ายเพ่ือให4ได4มาซึ่งบริการ [320100]  ตั้งไว4  50,000  บาท เพ่ือจ�าย
เปนค�าใช!จ�ายต�างๆ ดังน้ี  
   - ค�าเย็บหนังสือ  เข!าปกหนังสือ เช�น ข!อบัญญัติงบประมาณรายจ�ายประจําปL 
ข!อบังคับองค1การบริหารส�วนตําบล รายงานการประชุม ระเบียบกฎหมายและหนังสือต�าง ๆ  



 

 

 

   - ค�าลงทะเบียนและธรรมเนียม เช�น ค�าลงทะเบียนและค�าธรรมเนียมการฝOกอบรม
ต�าง ๆ สําหรับ คณะผู!บริหารท!องถิ่น สมาชิกสภา พนักงานส�วนตําบล พนักงานจ!าง  

    - ค�าโฆษณาและเผยแพร� เช�น รายจ�ายเก่ียวกับการจ!างเหมาโฆษณาและเผยแพร�ข�าว
ทางวิทยุกระจายเสียง  โทรทัศน1  โรงมหรสพหรือส่ิงพิมพ1ต�าง ๆ  ค�าเช�าทรัพย1สิน  ค�าจ!างเหมาบริการ  
ค�าจ!างสํารวจความพึงพอใจของการบริการประชาชน ฯลฯ ตั้งจ�ายจากเงินรายได! ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานท่ัวไป(00110) งานบริหารงานคลัง (00113) 

   1.2.6 ประเภท  รายจ�ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม�เข4าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืนๆ 
[320300]   ตั้งไว4  30,000  บาท   

(1)  ค�าใช4จ�ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร  
ตั้งไว4 30,000 บาท สําหรับเปนค�าเบ้ียเล้ียง ค�าพาหนะ ค�าเช�าท่ีพักและค�าใช!จ�ายอ่ืนๆ ในการเดินทาง
ไปราชการ หรืออบรมสัมมนาของพนักงานส�วนตําบล  พนักงานจ!าง ตั้งจ�ายจากเงินรายได!  ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารงานคลัง  (00113) 

1.2.7 ประเภทรายจ�ายเ พ่ือบํา รุง รักษาหรือซ�อมแซมทรัพย สิน [320400] ตั้ งไว4      
20,000 บาท เพ่ือจ�ายเปนค�าบํารุงรักษาซ�อมแซมครุภัณฑ1 (วงเงินไม�เกิน 5,000 บาท) เช�น เคร่ือง
พิมพ1ดีด เคร่ืองคอมพิวเตอร1 เคร่ืองถ�ายเอกสาร เคร่ืองปรับอากาศ โต\ะ เก!าอ้ี และครุภัณฑ1อ่ืนๆ      
ตั้งจ�ายจากเงินรายได! ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  (00110) งานบริหารงานคลัง (00113) 

 
ค�าวัสดุ    [533000]   ตั้งไว4   80,000  บาท 
1.2.8  ประเภท  ค�าวัสดุสํานักงาน   [330100]   ตั้งไว4  30,000  บาท   เพ่ือจ�ายเปนค�า

ซื้อส่ิงของเคร่ืองใช!ต�างๆ เช�น กระดาษ แฟAม ปากกา ดินสอ  หมึกเคร่ืองถ�ายเอกสาร  ตรายาง นํ้ายา
ลบคําผิด ลวดเย็บกระดาษ ซอง  ส่ิงพิมพ1ท่ีได!จากการซื้อหรือจ!างพิมพ1  ตะแกรงวางเอกสารฯลฯ    
ตั้งจ�ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารงานคลัง 
(00113) 

1.2.9 ประเภท  วัสดุคอมพิวเตอร  [331400]    ตั้งไว4  50,000 บาท  เพ่ือจ�ายเปนค�าวัสดุ
คอมพิวเตอร1  เช�นแผ�นดิสก1 โปรแกรม หมึกคอมพิวเตอร1  แปAนพิมพ1 เมนบอร1ด เมมโมร่ีชิป  เม!าท1 
และอ่ืนๆ  ตั้งจ�ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป(00110) งานบริหารงาน
คลัง (00113) 

งบลงทุน     
หมวดค�าครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งก�อสร4าง   ไม�ได4ตั้งไว4   
2.1 ค�าครุภัณฑ   [541000]    ไม�ได4ตัง้ไว4 
2.2 ค�าที่ดินและสิ่งก�อสร4าง  [542000]   ไม�ได4ตัง้ไว4 
 



 

 

 

 
 

รายละเอียดงบประมาณรายจ�ายทั่วไป ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2557 
องค การบริหารส�วนตําบลแม�พริก 
อําเภอแม�พริก   จังหวัดลําปาง 
รายจ�ายจําแนกตามหน�วยงาน 

หน�วยงาน  ส�วนโยธา 
 

ตั้งงบประมาณรายจ�ายทั้งสิ้น  3,591,480    บาท    แยกเป0น 
งบบุคลากร   [520000]    ตั้งไว4รวม   827,880     บาท  แยกเป0น 
 1.1 หมวดเงินเดือน  (ฝ9ายประจํา) [522000]  ตั้งไว4    827,880  บาท   แยกเป0น 

1.1.1 ประเภท  เงินเดือนพนักงาน [220100] ตั้งไว4  609,960  บาท เพ่ือจ�ายเปนเงินเดือน
ของพนักงานส�วนตําบล  พร!อมเงินปรับปรุงเงินเดือน จํานวน 4 อัตรา ตําแหน�ง หัวหน!าส�วนโยธา 
นายช�างไฟฟAา นายช�างโยธา เจ!าพนักงานธุรการ ตั้งจ�ายจากเงินรายได!  ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน (00240) งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน (00241) 

1.1.2 ประเภท  เงินเพ่ิมต�างๆ  [220200]   ตั้งไว4     42,840    บาท   
          (1) เงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราว ตั้งไว4   39,000  บาท เพ่ือจ�ายเปนเงินเพ่ิมการ

ครองชีพช่ัวคราว จํานวน 3 อัตรา  ตําแหน�ง  นายช�างไฟฟAา นายช�างโยธา เจ!าพนักงานธุรการ ตั้งจ�าย
จากเงินรายได! ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน 
(00241) 

          (2) เงินเพ่ิมอ่ืน ตั้งไว4  3,840 บาท เพ่ือจ�ายเปนเงินเพ่ิมตามคุณวุฒิท่ีตรงตาม
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน�ง จํานวน 3 อัตรา  ตําแหน�ง นายช�างโยธา นายช�างไฟฟAา เจ!าพนักงานธุรการ  
ตั้งจ�ายจากเงินรายได! ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและ
ชุมชน (00241) 

1.1.3 ประเภท  เงินประจําตําแหน�ง [220300] ตั้งไว4 42,000 บาท 
          (1) เงินประจําตําแหน�ง ตั้งไว! 42,000 บาท เพ่ือจ�ายเปนเงินค�าประจําตําแหน�งให!แก� 

หัวหน!าส�วนโยธา  ตั้งจ�ายจากเงินรายได!  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหาร
ท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน (00241) 

1.1.4 ประเภท ค�าจ4างพนักงานจ4าง [220600] ตั้งไว4  113,080 บาท เพ่ือจ�ายเปนค�าจ!าง
พนักงานจ!างตามภารกิจ จํานวน  1  อัตรา  ตําแหน�ง  ผู!ช�วยช�างโยธา  ตั้งจ�ายจากเงินรายได!  ปรากฏ
ในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน (00241) 

 



 

 

 

 

1.1.5 ประเภท  เงินเพ่ิมต�างๆของพนักงานจ4าง [220700] ตั้งไว4  20,000 บาท เพ่ือจ�าย
เปนเงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราว พนักงานจ!างตามภารกิจ  จํานวน 1 อัตรา ตําแหน�ง ผู!ช�วยช�างโยธา  
ตั้งจ�ายจากเงินรายได! ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและ
ชุมชน (00241) 

งบดําเนินการ   [530000]     ตั้งไว4รวม   382,000   บาท  แยกเป0น 
 1.2 หมวดค�าตอบแทน ค�าใช4สอยและวัสดุ    ตั้งจ�ายไว4   382,000   บาท  แยกเป0น 
 ค�าตอบแทน [531000]    ตั้งไว4   112,000  บาท     

1.2.1 ประเภท  ค�าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา [310300]  ตั้งไว4 10,000  บาท   
เพ่ือจ�ายเปนค�าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาให!แก�พนักงานส�วนตําบลและพนักงานจ!างท่ีมา
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือในวันหยุดราชการท่ีได!รับคําส่ังให!ช�วยเหลือการปฏิบัติงานซึ่งเปนงาน
เร�งด�วนนอกเวลาราชการปกติหรืองานท่ีไม�อาจทําในเวลาราชการได! ตั้งจ�ายจากเงินรายได! ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน (00241)  

1.2.2 ประเภท  ค�าเช�าบ4าน [310400]   ตั้งไว4  42,000  บาท   เพ่ือจ�ายเปนเงินค�าเช�าบ!าน
พนักงานส�วนตําบล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด!วยค�าเช�าบ!านของข!าราชการส�วนท!องถิ่น 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2551 ตั้งจ�ายจากเงินรายได!  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240)  งานบริหาร
ท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน (00241) 

1.2.3  ประเภท  เงินช�วยเหลือการศึกษาบุตร [310500]  ตั้งไว4  10,000  บาท  เพ่ือจ�าย
เปนเงินช�วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส�วนตําบล  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด!วยเงิน
สวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส�วนท!องถิ่น (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2549 ตั้งจ�ายจากเงินรายได!  
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240)  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน (00241) 

1.2.4  ประเภท  เงินช�วยเหลือค�ารักษาพยาบาล [310600] ตั้งไว4  50,000  บาท เพ่ือจ�าย
เปนค�ารักษาพยาบาลของพนักงานส�วนตําบลและครอบครัว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด!วย
เงินสวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานส�วนท!องถิ่น (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2549 ตั้งจ�ายจาก
เงินรายได! ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน 
(00241) 

 ค�าใช4สอย  [532000]  ตั้งไว4   100,000  บาท  
   1.2.5 ประเภทรายจ�ายเพ่ือให4ได4มาซึ่งบริการ [320100]  ตั้งไว4 50,000  บาท เพ่ือจ�ายเปน
ค�าใช!จ�ายต�างๆ ดังน้ี  
   - ค�าเย็บหนังสือ  เข!าปกหนังสือ เช�น ข!อบัญญัติงบประมาณรายจ�ายประจําปL 
ข!อบังคับองค1การบริหารส�วนตําบล รายงานการประชุม ระเบียบกฎหมายและหนังสือต�าง ๆ  



 

 

 

   - ค�าลงทะเบียนและธรรมเนียม เช�น ค�าลงทะเบียนและค�าธรรมเนียมการฝOกอบรม
ต�าง ๆ สําหรับพนักงานส�วนตําบล พนักงานจ!าง  

    - ค�าโฆษณาและเผยแพร� เช�น รายจ�ายเก่ียวกับการจ!างเหมาโฆษณาและเผยแพร�ข�าว
ทางวิทยุกระจายเสียง  โทรทัศน1  โรงมหรสพหรือส่ิงพิมพ1ต�าง ๆ  ค�าเช�าทรัพย1สิน  ค�าจ!างเหมาบริการ  
ค�าจ!างสํารวจความพึงพอใจของการบริการประชาชน ค�าจ!างตรวจสภาพนํ้าระบบประปาหมู�บ!าน 13 
หมู�บ!าน ฯลฯ ตั้งจ�ายจากเงินรายได! ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารท่ัวไป
เก่ียวกับเคหะและชุมชน (00241) 

1.2.6 ประเภท  รายจ�ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม�เข4าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืนๆ 
[320300]   ตั้งไว4  30,000  บาท   

(1)  ค�าใช4จ�ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร  
ตั้งไว4 30,000 บาท สําหรับเปนค�าเบ้ียเล้ียง ค�าพาหนะ ค�าเช�าท่ีพักและค�าใช!จ�ายอ่ืนๆ ในการเดินทาง
ไปราชการ หรืออบรมสัมมนาของพนักงานส�วนตําบล  พนักงานจ!าง ตั้งจ�ายจากเงินรายได!  ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน (00241) 

1.2.7 ประเภทรายจ�ายเ พ่ือบํา รุง รักษาหรือซ�อมแซมทรัพย สิน [320400] ตั้ งไว4      
20,000 บาท เพ่ือจ�ายเปนค�าบํารุงรักษาซ�อมแซมครุภัณฑ1 (วงเงินไม�เกิน 5,000 บาท)  เช�น  เคร่ือง
พิมพ1ดีด เคร่ืองคอมพิวเตอร1 เคร่ืองถ�ายเอกสาร  เคร่ืองปรับอากาศ โต\ะ  เก!าอ้ี  และครุภัณฑ1อ่ืนๆ ตั้ง
จ�ายจากเงินรายได!  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและ
ชุมชน (00241) 

ค�าวัสดุ [533000]    ตั้งไว4   170,000  บาท 
1.2.8  ประเภท  วัสดุสํานักงาน [330100]  ตั้งไว4  30,000 บาท  เพ่ือจ�ายเปนค�าซื้อส่ิงของ

เคร่ืองใช!ต�างๆ เช�น กระดาษ แฟAม ปากกา ดินสอ  หมึกเคร่ืองถ�ายเอกสาร  ตรายาง นํ้ายาลบคําผิด 
ลวดเย็บกระดาษ ซอง   ส่ิงพิมพ1ท่ีได!จากการซื้อหรือจ!างพิมพ1  ตะแกรงวางเอกสารฯลฯ   ตั้งจ�ายจาก
เงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและ
ชุมชน (00241) 

1.2.9  ประเภท  วัสดุไฟฟMาและวิทยุ [330200]   ตั้งไว4  90,000  บาท  เพ่ือจ�ายเปนค�า
จัดซื้อหลอดไฟ  ปล๊ักไฟ  สายไฟฟAา  ฟRวส1  ปล๊ักไฟฟAา สวิตช1ไฟฟAา  เทปพันสายไฟฟAา ฯลฯ ตั้งจ�าย
จากเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะ
และชุมชน (00241) 

1.2.10  ประเภท  วัสดุก�อสร4าง [330600] ตั้งไว4 30,000 บาท เพ่ือจ�ายเปนค�าวัสดุก�อสร!าง 
เช�นไม!ต�างๆ สี แปรงทาสี  สีทินเนอร1 นํ้ามันทาไม!  ปูนซีเมนต1  ปูนขาว ทราย  อิฐ กระเบ้ือง  สังกะสี 
ตะปู  ค!อน  คีม ชะแลง  จอบ  เสียม  ส่ิว  ขวาน เล่ือย  กบไสไม! เหล็กเส!น ท�อนํ้าบาดาล ท�อนํ้าและ



 

 

 

อุปกรณ1ประปา  ท�อต�างๆ     โถส!วม  อ�างล!างมือ  ราวพาดผ!า ฯลฯ  ตั้งจ�ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน (00241) 

1.2.11 ประเภท  วัสดุคอมพิวเตอร  [330400]   ตั้งไว4  20,000  บาท  เพ่ือจ�ายเปนค�าวัสดุ
คอมพิวเตอร1  เช�นแผ�นดิสก1 โปรแกรม หมึกคอมพิวเตอร1 แปAนพิมพ1 เมนบอร1ด เมมโมร่ีชิป เม!าท1 และ
อ่ืนๆ ตั้งจ�ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารท่ัวไป
เก่ียวกับเคหะและชุมชน (00241) 

งบลงทุน  [540000]     ตั้งไว4รวม   2,381,600   บาท    แยกเป0น 
2.1 หมวดค�าครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งก�อสร4าง   ตั้งไว4   2,381,600   บาท  แยกเป0น 
ค�าครุภัณฑ    [541000]      ไม�ได4ตั้งไว4 

ค�าที่ดินและสิ่งก�อสร4าง [542000]     ตั้งไว4  2,381,600   บาท    
2.1.1 ประเภทอาคาร [420700]      
(1) โครงการก�อสร4างโรงเก็บของประจําหมู�บ4าน  ตั้งไว4 198,000 บาท  เพ่ือจ�ายเปนค�าจ!าง

เหมาก�อสร!างโรงเก็บของประจําหมู�บ!าน บ!านแพะดอกเข็ม หมู�ท่ี 11 ตําบลแม�พริก อําเภอแม�พริก 
จังหวัดลําปาง  ขนาดกว!าง 10.00 เมตร ยาว 10.50 เมตร สูง 2.80 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน
ขององค1การบริหารส�วนตําบลแม�พริก เลขท่ี 003/2557 ตั้งจ�ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป ปรากฏใน
แผนงานสร!างความเข!มแข็งของชุมชน งานส�งเสริมและสนับสนุนความเข!มแข็งชุมชน (00252) และ
แผนพัฒนาสามปL ( พ.ศ. 2557 - 2559 )  หน!า  67 

2.1.2 ประเภทค�าสิ่งก�อสร4างสาธารณูปโภค [420900]      
(1) โครงการก�อสร4างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 6 ตั้งไว4 144,600 บาท เพ่ือจ�ายเปน

ค�าจ!างเหมาก�อสร!างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 6 บ!านแม�เชียงรายลุ�ม หมู�ท่ี 3 ตําบลแม�พริก 
อําเภอแม�พริก จังหวัดลําปาง ผิวจราจรกว!าง 2.00 เมตร ยาว 133 เมตร หนา 0.15 เมตร ลูกรังไหล�
ทางข!างละ 0-0.25 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค1การบริหารส�วนตําบลแม�พริก เลขท่ี 
005/2557 ตั้งจ�ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป ปรากกฎในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟAาถนน 
(00242) และแผนพัฒนาสามปL ( พ.ศ.2557 - 2559 ) หน!า 37 

(2) โครงการก�อสร4างรางระบายนํ้าสายประปาหมู�บ4าน  ตั้งไว4 245,000 บาท  เพ่ือจ�ายเปน
ค�าจ!างเหมาก�อสร!างรางระบายนํ้าสายประปาหมู�บ!าน บ!านแม�พริกบน หมู�ท่ี 4 ตําบลแม�พริก อําเภอ
แม�พริก  จังหวัดลําปาง ขนาดกว!าง 0.30 เมตร  ยาว 100 เมตร หนา 0.12 เมตร ลึกเฉล่ีย 0.45 เมตร 
พร!อมวางท�อคอนกรีตเสริมเหล็ก Ø 0.40 x 1.00 เมตร จํานวน 32 ท�อน รายละเอียดตามแบบแปลน
ขององค1การบริหารส�วนตําบลแม�พริก เลขท่ี 002/2557 ตั้งจ�ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน  (00240)  งานไฟฟAาถนน ( 00242 ) และแผนพัฒนาสามปL ( พ.ศ. 2557 - 
2559 ) หน!า  52 



 

 

 

(3) โครงการซ�อมแซมดาดลําเหมืองสายท�าสูบ, สายท4ายเหมือง, สายทุ�งข4าวเน�า, สายทุ�ง
แพะ และสายทุ�งใต4  ตั้งไว4 107,500 บาท  เพ่ือจ�ายเปนค�าจ!างเหมาซ�อมแซมดาดลําเหมืองสายท�า
สูบ, สายท!ายเหมือง, สายทุ�งข!าวเน�า, สายทุ�งแพะ และสายทุ�งใต!  บ!านวังสําราญ หมู�ท่ี 6 ตําบล     
แม�พริก อําเภอแม�พริก จังหวัดลําปาง ความยาวรวม 550 เมตร หรือมีปริมาตรคอนกรีตไม�น!อยกว�า 
23.61 ลูกบาศก1เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค1การบริหารส�วนตําบลแม�พริก เลขท่ี 
006/2557 ตั้งจ�ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  (00240) งานไฟฟAาถนน 
( 00242 ) และแผนพัฒนาสามปL   ( พ.ศ. 2557 - 2559 )  หน!า  58 

(4) โครงการก�อสร4างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู�บ4าน  ตั้งไว4 92,500 บาท       
เพ่ือจ�ายเปนค�าจ!างเหมาก�อสร!างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู�บ!าน บ!านวังสําราญ หมู�ท่ี 6 ตําบล
แม�พริก อําเภอแม�พริก จังหวัดลําปาง ผิวจราจรกว!าง 4.00 เมตร  ยาว 44 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ลูกรังไหล�ทางข!างละ 0.50 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค1การบริหารส�วนตําบลแม�พริก 
เลขท่ี 007/2557 ตั้งจ�ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟAา
ถนน ( 00242 ) และแผนพัฒนาสามปL  ( พ.ศ. 2557 - 2559 ) หน!า  40 

(5) โครงการก�อสร4างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเข4าสุสาน  ตั้งไว4 198,500 บาท เพ่ือจ�าย
เปนค�าจ!างเหมาก�อสร!างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเข!าสุสาน บ!านห!วยขี้นก หมู�ท่ี 7 ตําบลแม�พริก 
อําเภอแม�พริก จังหวัดลําปาง ผิวจราจรกว!าง 3.00 เมตร  ยาว 120 เมตร หนา 0.15 เมตร ลูกรังไหล�
ทางข!างละ 0.50 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค1การบริหารส�วนตําบลแม�พริก เลขท่ี 
008/2557 ตั้งจ�ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  (00240) งานไฟฟAาถนน 
( 00242 ) และแผนพัฒนาสามปL ( พ.ศ. 2557 - 2559 ) หน!า 41 

 (6) โครงการก�อสร4างท�อลอดเหลี่ยมห4วยหลิ่งโป9ง ตั้งไว4 119,000 บาท เพ่ือจ�ายเปนค�าจ!าง
เหมาก�อสร!างท�อลอดเหล่ียมห!วยหล่ิงโปTง บ!านปางยาว หมู�ท่ี 8 ตําบลแม�พริก อําเภอแม�พริก จังหวัด
ลําปาง ขนาดกว!าง 1.20 x 1.20 เมตร ยาว 5.00 เมตร จํานวน 1 ช�อง SKEW 0º รายละเอียดตาม
แบบแปลนขององค1การบริหารส�วนตําบลแม�พริก เลขท่ี 004/2557 ตั้งจ�ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  (00240) งานไฟฟAาถนน ( 00242 ) และแผนพัฒนาสามปL ( พ.ศ. 
2557 - 2559 )  หน!า  58 

(7) โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู�บ4าน  ตั้งไว4  43,600 บาท  เพ่ือจ�ายเปนค�าจ!างเหมา
ติดตั้งระบบประปาหมู�บ!าน  บ!านสันขี้เหล็ก  หมู�ท่ี 10  ตําบลแม�พริก  อําเภอแม�พริก  จังหวัดลําปาง  
ปริมาณงานติดตั้งเคร่ืองสูบนํ้าแบบจุ�มใต!นํ้าและอุปกรณ1ควบคุม จํานวน 1 ชุด พร!อมวางท�อ PVC 
ขนาด 1.5 น้ิว คุณภาพช้ัน 8.5 ความยาว 40 เมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนของ  องค1การบริหาร
ส�วนตําบลแม�พริก เลขท่ี 013/2557 ตั้งจ�ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา (00310) งานก�อสร!างโครงสร!างพ้ืนฐาน (00312) และแผนพัฒนาสามปL ( พ.ศ. 2557 - 
2559 )  หน!า  56  



 

 

 

(8) โครงการก�อสร4างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเข4าสุสาน ตั้งไว4 191,000 บาท เพ่ือจ�าย
เปนค�าจ!างเหมาก�อสร!างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเข!าสุสาน บ!านนาริน หมู�ท่ี 1 ตําบลผาปUง อําเภอ
แม�พริก  จังหวัดลําปาง ผิวจราจรกว!าง 3.00 เมตร  ยาว 120 เมตร หนา 0.15 เมตร ลูกรังไหล�ทาง
ข!างละ 0.50 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค1การบริหารส�วนตําบลแม�พริก เลขท่ี 
009/2557 ตั้งจ�ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240)  งานไฟฟAาถนน 
( 00242 ) และแผนพัฒนาสามปL  ( พ.ศ. 2557 - 2559 )  หน!า  37 

(9) โครงการปรับปรุงระบบประปาพร4อมก�อสร4างโรงสูบนํ้า  ตั้งไว4 62,000 บาท  เพ่ือจ�าย
เปนค�าจ!างเหมาปรับปรุงระบบประปาพร!อมก�อสร!างโรงสูบนํ้า บ!านผาปUงกลาง หมู�ท่ี 3 ตําบลผาปUง 
อําเภอแม�พริก จังหวัดลําปาง ขนาดกว!าง 2.50 เมตร ยาว 2.50 เมตร สูง 1.50 เมตร รายละเอียด
ตามแบบแปลนขององค1การบริหารส�วนตําบลแม�พริก เลขท่ี 010/2557 ตั้งจ�ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานก�อสร!างโครงสร!างพ้ืนฐาน (00312)    
และแผนพัฒนาสามปL ( พ.ศ. 2557 - 2559 )  หน!า  56  

(10) โครงการก�อสร4างดาดลําเหมืองทุ�งนาบวก  ตั้งไว4 110,900 บาท  เพ่ือจ�ายเปนค�าจ!าง
เหมาก�อสร!างดาดลําเหมืองทุ�งนาบวก บ!านผาปUงกลาง หมู�ท่ี 3 ตําบลผาปUง อําเภอแม�พริก จังหวัด
ลําปาง ขนาดปากกว!าง 1.00 เมตร ก!นกว!าง 0.40 เมตร ลึก 0.60 เมตร ยาว 268 เมตร พร!อมวางท�อ
คอนกรีตเสริมเหล็ก  Ø 0.80 x 1.00 เมตร จํานวน 4 ท�อน ตามแบบแปลนขององค1การบริหารส�วน
ตําบลแม�พริก เลขท่ี 011/2557 ตั้งจ�ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  
(00240)  งานไฟฟAาถนน ( 00242 ) และแผนพัฒนาสามปL   ( พ.ศ. 2557 - 2559 )  หน!า  58 

(11) โครงการก�อสร4างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเข4าสุสาน (ระยะที่  2) ตั้งไว4    
172,000 บาท   เพ่ือจ�ายเปนค�าจ!างเหมาก�อสร!างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเข!าสุสาน  (ระยะท่ี 2)  
บ!านห!วยไร�  หมู�ท่ี 4  ตําบลผาปUง อําเภอแม�พริก จังหวัดลําปาง ผิวจราจรกว!าง 3.00 เมตร  ยาว 81 
เมตร หนา 0.15 เมตร ลูกรังไหล�ทางข!างละ 0.50 เมตร พร!อมเทลานคอนกรีตเสริมเหล็ก กว!าง 7.00 
เมตร ยาว  17.00 เมตร หนา 0.10 เมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนขององค1การบริหารส�วนตําบล
แม�พริก เลขท่ี 012/2557 ตั้งจ�ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  (00240) 
งานไฟฟAาถนน ( 00242 ) และแผนพัฒนาสามปL ( พ.ศ. 2557-2559 ) หน!า 37 

(12) โครงการติดตั้งราวกันตก สายบ4านเด�นอุดม-วัดผาปOงกลาง  ตั้งไว4 197,000 บาท  
เพ่ือจ�ายเปนค�าจ!างเหมาติดตั้งราวกันตก สายบ!านเด�นอุดม-วัดผาปUงกลาง บ!านเด�นอุดม หมู�ท่ี 5 ตําบล
ผาปUง  อําเภอแม�พริก จังหวัดลําปาง ยาว 225 เมตร สูง 0.85 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของ
องค1การบริหารส�วนตําบลแม�พริก เลขท่ี 001/2557 ตั้งจ�ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน  (00240)  งานไฟฟAาถนน  ( 00242 ) และแผนพัฒนาสามปL ( พ.ศ. 2557 - 2559 )  
หน!า  71 



 

 

 

2.1.3 ประเภทค�าบํา รุง รักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่ งก�อสร4าง [421000]  ตั้ งไว4    
500,000 บาท เพ่ือจ�ายเปนค�าบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก�อสร!าง (รายจ�ายเพ่ือให!สามารถ
ใช!งานได!ตามปกติ ท่ีมีวงเงินเกินกว�า 5,000 บาท) เช�น ค�าปรับปรุงถนนลูกรัง ถนนคอนกรีต         
รางระบายนํ้า ดาดลําเหมือง ฝาย อาคาร ลานคอนกรีต บ�อขยะ และส่ิงปลูกสร!างอ่ืนๆ ท่ีอยู�ในความ
รับผิดชอบขององค1การบริหารส�วนตําบล ตั้งจ�ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน (00240) งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน (00241) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

รายละเอียดงบประมาณรายจ�ายทั่วไป ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2557 
องค การบริหารส�วนตําบลแม�พริก 
อําเภอแม�พริก  จังหวัดลําปาง 

รายจ�ายงบกลาง 
 
รายจ�ายงบกลาง  [510000]       ตั้งไว4รวม    1,163,460  บาท แยกเป0น 

1. ประเภท เงินสมทบกองทุนประกันสังคม [110300]  ตั้งไว4  89,600 บาท เพ่ือจ�ายเปนเงินสมทบ
กองทุนประกันสังคมเพ่ือให!ความคุ!มครองแก�ลูกจ!าง โดยตั้งจ�ายในอัตราร!อยละ 5 ของค�าจ!าง ตั้งจ�าย
จากเงินรายได!  ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410)  งานงบกลาง (00411)   

2. ประเภท รายจ�ายการสนับสนุนการสงเคราะห เบี้ยยังชีพผู4ป9วยเอดส  [110900]  
ตั้งไว4 90,000 บาท เพ่ือจ�ายเปนเงินสนับสนุนผู!ปTวยเอดส1 15 คนๆละ 500 บาท เปนเงิน        
90,000 บาท  ตั้งจ�ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง 
(00411)   

3. ประเภท  เงินสํารองจ�าย [111000]  ตั้งไว4  723,860  บาท  เพ่ือจ�ายเปนค�าช�วยเหลือราษฎรท่ี
ประสบภัย ได!แก�  ภัยแล!ง  อัคคีภัย วาตภัย  อุทกภัย ภาวะฝนแล!ง ภัยจากลูกเห็บ ภัยจากฝนท้ิงช�วง  
ภัยจากไฟปTา  ภัยจากโรคระบาดของแมลงและศัตรูพืช  ภัยหนาว ตลอดจนภัยอ่ืนๆ อันมีมาเปน
สาธารณะ  ไม�ว�าเกิดจากธรรมชาติหรือมีผู!ทําให!เกิดขึ้น  ซึ่งก�อให!เกิดอันตรายต�อชีวิต  ร�างกายของ
ประชาชน  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด�วนท่ีสุด ท่ี  มท  0318/ ว 2748 ลงวันท่ี 28 สิงหาคม  
2540  ตั้งจ�ายจากเงินรายได! 676,800 บาท  ตั้งจ�ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 47,060 บาท ปรากฏใน
แผนงานงบกลาง (00410)  งานงบกลาง (00411)  

4. ประเภท  รายจ�ายตามข4อผูกพัน  [111100]    ตั้งไว4  140,000  บาท  
4.1 ทุนการศึกษาปริญญาโทและปริญญาตรี   ตั้งไว4  60,000  บาท  เพ่ือพัฒนาบุคลากร

ขององค1กรปกครองส�วนท!องถิ่นท้ังฝTายการเมืองและฝTายประจํา  ตั้งจ�ายจากเงินรายได!  ปรากฏใน
แผนงานงบกลาง (00410)  งานงบกลาง (00411)   

4.2 เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค การบริหารส�วนตําบลแม�พริก ตั้งไว4    
70,000 บาท โดยตั้งงบประมาณสมทบในสัดส�วนร!อยละ 30 ของงบประมาณท่ีได!รับจัดสรรของ
สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห�งชาติ 2557และองค1การบริหารส�วนตําบลแม�พริกจัดสรรงบประมาณ
เพ่ิมเติม ตั้งจ�ายจากเงินรายได!  ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410)  งานงบกลาง (00411)   

4.3 เงินสมทบกองทุนออมบุญวันละหน่ึงบาทเพ่ือสวัสดิการชุมชนตําบลผาปOง  ตั้งไว4 
10,000 บาท เพ่ือจ�ายเปนเงินสมทบกองทุนออมบุญวันละหน่ึงบาทเพ่ือสวัสดิการชุมชนตําบลผาปUง   
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0891.4/ ว 1659 ลงวันท่ี 24 สิงหาคม ตั้งจ�าย
จากเงินรายได! ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410)  งานงบกลาง (00411)   



 

 

 

5. ประเภท  เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข4าราชการส�วนท4องถิ่น [120100]  
ตั้งไว4 120,000 บาท เพ่ือจ�ายเปนเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข!าราชการส�วนท!องถิ่น โดยตั้ง
จ�ายในอัตรา 1% ของเงินรายได! ตามหนังสือท่ี มท 0318/ว 1928 ลงวันท่ี 25 สิงหาคม 2543 ตั้งจ�าย
จากเงินรายได!  ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

                                                                                                                                                                                                                                                                

ส�วนที ่3 
 
 

รายละเอียดประกอบข�อบัญญัติงบประมาณรายจ�าย   
 

ประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2557 
 
 
 
 

ของ 
 
 
 

 องค(การบริหารส�วนตําบลแม�พริก 
 

อําเภอแม�พริก     จังหวัดลําปาง 
 
 

   - ประมาณการรายรับ 
 
   - รายจ�ายตามแผนงาน 
 
   - รายละเอียดรายจ�ายตามหน�วยงาน 
 

 



  

ประมาณการรายรับงบประมาณรายจ�ายทั่วไป 
ประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2557 
 องค(การบริหารส�วนตําบลแม�พริก 
อําเภอแม�พริก    จังหวัดลําปาง 
--------------------------------------- 

 
รายรับ  รวมทั้งสิ้น   20,000,000      บาท      แยกเป2น 
 
1. หมวดภาษีอากร รวม   140,300   บาท แยกเป2น 

1.1  ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน  จํานวน  15,000  บาท  
      คําช้ีแจง  ประมาณการไว&ต่ํากว(าป)ท่ีผ(านมา  คาดว(าจะมีรายได&ลดลง 
1.2  ภาษีบํารุงท&องท่ี   จํานวน   125,100   บาท  
      คําช้ีแจง  ประมาณการไว&ต่ํากว(าป)ท่ีผ(านมา  คาดว(าจะมีรายได&ลดลง 
1.3  ภาษีป/าย  จํานวน  200  บาท  
      คําช้ีแจง  ประมาณการไว&เท(ากับป)ท่ีผ(านมา 

2. หมวดค�าธรรมเนียม ค�าปรับและใบอนุญาต รวม    5,700   บาท    แยกเป2น 
2.1  ค(าธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนุญาตการขายสุรา  จํานวน  200  บาท     

 คําช้ีแจง  ประมาณการไว&สูงกว(าป)ท่ีผ(านมา  คาดว(าจะมีรายได&เพ่ิมมากขึ้น       
2.2  ค(าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย9  จํานวน  500  บาท 
      คําช้ีแจง  ประมาณการไว&สูงกว(าป)ท่ีผ(านมา  คาดว(าจะมีรายได&เพ่ิมมากขึ้น       
2.3  ค(าธรรมเนียมกฎหมายป<าไม&  จํานวน  -  บาท     
      คําช้ีแจง  ไม(ได&ตั้งรับไว&                                       
2.4  ค(าปรับการผิดสัญญา  จํานวน  -  บาท  
      คําช้ีแจง  ไม(ได&ตั้งรับไว&                                       
2.5  ค(าใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเป>นอันตรายต(อสุขภาพ  จํานวน  5,000  บาท 
      คําช้ีแจง  ประมาณการไว&ต่ํากว(าป)ท่ีผ(านมา คาดว(าจะมีรายได&ลดลง   

3. หมวดรายได�จากทรัพย(สิน รวม  70,000   บาท แยกเป2น  
3.1  ค(าดอกเบ้ียเงินฝากธนาคาร   จํานวน  70,000  บาท 
       คําช้ีแจง  ประมาณการไว&สูงกว(าป)ท่ีผ(านมา  คาดว(าจะมีรายได&เพ่ิมมากขึ้น 
 
 
 
 



  

4. หมวดรายได�เบ็ดเตล็ด  รวม     14,000   บาท   แยกเป2น 
4.1  ค(าขายแบบแปลน  จํานวน  10,000  บาท  

             คําช้ีแจง  ประมาณการไว&สูงกว(าป)ท่ีผ(านมา  คาดว(าจะมีรายได&เพ่ิมมากขึ้น       
4.2  ค(าปAดประกาศท่ีดินรับโอนมรดก  จํานวน  1,000  บาท  
      คําช้ีแจง  ประมาณการไว&เท(ากับป)ท่ีผ(านมา 

  4.3  รายได&เบ็ดเตล็ดอ่ืนๆ      จํานวน  3,000  บาท  
      คําช้ีแจง  ประมาณการไว&ต่ํากว(าป)ท่ีผ(านมา คาดว(าจะมีรายได&ลดลง   

5. หมวดรายได�จากทุน    รวม     10,000    บาท   แยกเป2น 
 5.1 ค(าขายทอดตลาดทรัพย9สิน   จํานวน   10,000    บาท 
         คําช้ีแจง  ไม(ได&ตั้งรับไว&  

6. หมวดภาษีจัดสรร  รวม     11,760,000     บาท   แยกเป2น 
6.1  ภาษีมูลค(าเพ่ิมตาม พ.ร.บ.กําหนดแผนฯ  จํานวน  5,600,000  บาท    
      คําช้ีแจง  ประมาณการไว&สูงกว(าป)ท่ีผ(านมา  คาดว(าจะมีรายได&เพ่ิมมากขึ้น       
6.2   ภาษีมูลค(าเพ่ิม  1  ใน  9  จํานวน  2,400,000  บาท    
      คําช้ีแจง  ประมาณการไว&สูงกว(าป)ท่ีผ(านมา  คาดว(าจะมีรายได&เพ่ิมมากขึ้น 
6.3  ภาษีธุรกิจเฉพาะ   จํานวน  200,000  บาท    
      คําช้ีแจง  ประมาณการไว&สูงกว(าป)ท่ีผ(านมา  คาดว(าจะมีรายได&เพ่ิมมากขึ้น 
6.4   ภาษีสุรา  จํานวน  1,000,000  บาท     
      คําช้ีแจง  ประมาณการไว&สูงกว(าป)ท่ีผ(านมา  คาดว(าจะมีรายได&เพ่ิมมากขึ้น 
6.5  ภาษีสรรพสามิต  จํานวน   1,800,000   บาท   
      คําช้ีแจง  ประมาณการไว&ต่ํากว(าป)ท่ีผ(านมา  คาดว(าจะมีรายได&ลดลง 

         6.6  ค(าภาคหลวงแร(  จํานวน  510,000  บาท    
               คําช้ีแจง  ประมาณการไว&ต่ํากว(าป)ท่ีผ(านมา  คาดว(าจะมีรายได&ลดลง 

 6.7  ค(าภาคหลวงปAโตรเลียม  จํานวน  80,000  บาท   
       คําช้ีแจง  ประมาณการไว&สูงกว(าป)ท่ีผ(านมา คาดว(าจะมีรายได&เพ่ิมมากขึ้น 
 6.8  ค(าจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายท่ีดิน  จํานวน   170,000  บาท 

               คําช้ีแจง  ประมาณการไว&ต่ํากว(าป)ท่ีผ(านมา  คาดว(าจะมีรายได&ลดลง 
 6.9  ภาษีจัดสรรอ่ืนๆ  จํานวน    -   บาท 
       คําช้ีแจง  ไม(ได&ตั้งรับไว& 

7. หมวดเงินอุดหนุน  รวม   8,000,000   บาท   
          7.1  เงินอุดหนุนท่ัวไป  8,000,000  บาท   
       คําช้ีแจง ประมาณการไว&สูงกว(าป)ท่ีผ(านมา เน่ืองจากคาดว(าจะได&รับเงินอุดหนุนท่ัวไป
เพ่ิมมากขึ้น 



  

รายละเอียดงบประมาณรายจ�าย 
ประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2557 
 องค(การบริหารส�วนตําบลแม�พริก 

รายจ�ายตามแผนงาน 
ด�านบริหารท่ัวไป 

แผนงานบริหารท่ัวไป 
 

วัตถุประสงค( 
 
1. เพ่ือให&การบริหารงานท่ัวไป การบริหารงานบุคคลและการบริหารงานคลัง เป>นไปอย(างมีประสิทธิภาพ
สูงสุด 
2. เพ่ือให&การบริหารงานด&านการจัดเก็บสถิติ ข&อมูล ตลอดจนวางแผนพัฒนา เป>นไปอย(างมี
ประสิทธิภาพ 
3. เพ่ือให&งานด&านกฎหมายและการจัดทํานิติกรรมต(าง ๆ เป>นไปอย(างมีประสิทธิภาพ 
 
งานที่ทํา 
 
1. การบริหารงานท่ัวไป การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานคลัง 
2. จัดเก็บสถิติข&อมูลในการวางแผนพัฒนา และการจัดทํางบประมาณ 
3. การดําเนินกิจการสภา และการประชุมสภา 
4. จัดเก็บสถิติข&อมูลจัดทํางบประมาณ 
 
หน�วยงานที่รับผิดชอบ 
 
1. สํานักงานปลัดองค9การบริหารส(วนตําบล  งบประมาณรวม 9,361,320 บาท 
2. ส(วนการคลัง     งบประมาณรวม         1,548,400     บาท 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



  

รายละเอียดงบประมาณรายจ�าย 
ประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2557 
 องค(การบริหารส�วนตําบลแม�พริก 

รายจ�ายตามแผนงาน 
ด�านบริหารท่ัวไป 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 

วัตถุประสงค( 
 
เพ่ือให&การดําเนินการเก่ียวกับการรักษาความสงบภายในเป>นไปอย(างมีประสิทธิภาพ 
 
งานที่ทํา 
1. งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน 
2. งานป/องกันภัยฝ<ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 
 
หน�วยงานที่รับผิดชอบ 
 
สํานักงานปลัดองค9การบริหารส(วนตําบล  งบประมาณรวม     152,000      บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

รายละเอียดงบประมาณรายจ�าย 
ประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2557 
 องค(การบริหารส�วนตําบลแม�พริก 

รายจ�ายตามแผนงาน 
ด�านบรกิารชุมชนและสังคม 

แผนงานการศึกษา 
 

วัตถุประสงค( 
 
1. เพ่ือพัฒนาความรู&ให&แก(เด็กและเยาวชน 
 
งานที่ทํา 
 
1. งานระดับก(อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
2. งานศึกษาไม(กําหนดระดับ 
 
หน�วยงานที่รับผิดชอบ 
 
สํานักปลัดองค9การบริหารส(วนตําบล  งบประมาณรวม 2,488,340      บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

รายละเอียดงบประมาณรายจ�าย 
ประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2557 
 องค(การบริหารส�วนตําบลแม�พริก 

รายจ�ายตามแผนงาน 
ด�านบรกิารชุมชนและสังคม 

แผนงานสาธารณสุข 
 

วัตถุประสงค( 
 
1. เพ่ือให&บริการเก่ียวกับสาธารณสุขเป>นไปอย(างมีประสิทธิภาพ 
 
งานที่ทํา 
 
1.  งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 
 
หน�วยงานที่รับผิดชอบ 
 
สํานักปลัดองค9การบริหารส(วนตําบล  งบประมาณรวม 320,000      บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



  

รายละเอียดงบประมาณรายจ�าย 
ประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2557 
 องค(การบริหารส�วนตําบลแม�พริก 

รายจ�ายตามแผนงาน 
ด�านบรกิารชุมชนและสังคม 
แผนงานเคหะและชุมชน 

 
วัตถุประสงค( 
 
1. เพ่ือให&การบริหารงานท่ัวไป และการบริหารงานบุคคลเป>นไปอย(างมีประสิทธิภาพ 
2. เพ่ือพัฒนาเส&นทางคมนาคมให&เหมาะสม 
3. เพ่ือให&การรักษาความสะอาดในชุมชนถูกต&องตามสุขลักษณะ 
 
งานที่ทํา 
 
1. งานบริหารงานท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน 
2. งานไฟฟ/าถนน 
 
หน�วยงานที่รับผิดชอบ 
 
1. ส(วนโยธา      งบประมาณรวม    3,287,880     บาท 
2. สํานักปลัดองค9การบริหารส(วนตําบล งบประมาณรวม       532,000     บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

รายละเอียดงบประมาณรายจ�าย 
ประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2557 
 องค(การบริหารส�วนตําบลแม�พริก 

รายจ�ายตามแผนงาน 
ด�านบรกิารชุมชนและสังคม 

แผนงานสร�างความเข�มแข็งของชุมชน 
 

วัตถุประสงค( 
   
เพ่ือส(งเสริมและสนับสนุนความเข&มแข็งของชุมชน 
 
งานที่ทํา 
 
1. งานส(งเสริมและสนับสนุนความเข&มแข็งของชุมชน 
 
หน�วยงานที่รับผิดชอบ 
 
1. ส(วนโยธา      งบประมาณรวม       198,000     บาท 
2. สํานักปลัดองค9การบริหารส(วนตําบล งบประมาณรวม       165,000     บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



  

รายละเอียดงบประมาณรายจ�าย 
ประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2557 
 องค(การบริหารส�วนตําบลแม�พริก 

รายจ�ายตามแผนงาน 
ด�านบรกิารชุมชนและสังคม 

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

วัตถุประสงค( 
 
1. เพ่ือส(งเสริมและสนับสนุนประเพณีของท&องถิ่น 
2. เพ่ือประชาสัมพันธ9การท(องเท่ียวของจังหวัดลําปาง 
 
งานที่ทํา 
   
1. งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ 
1. งานกีฬาและนันทนาการ 
2. งานศาสนาวัฒนธรรมและท&องถิ่น 
  
หน�วยงานที่รับผิดชอบ 
 
สํานักงานปลัดองค9การบริหารส(วนตําบล งบประมาณรวม 618,000 บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

รายละเอียดงบประมาณรายจ�าย 
ประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2557 
 องค(การบริหารส�วนตําบลแม�พริก 

รายจ�ายตามแผนงาน 
ด�านเศรษฐกิจ 

แผนงานการเกษตร 
 

วัตถุประสงค( 
 
1. เพ่ือให&การดําเนินการเก่ียวกับการเกษตรเป>นไปอย(างมีประสิทธิภาพ 
 
งานที่ทํา 
   
1. งานส(งเสริมการเกษตร 
  
หน�วยงานที่รับผิดชอบ 
 
สํานักงานปลัดองค9การบริหารส(วนตําบล งบประมาณรวม 60,000      บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



  

รายละเอียดงบประมาณรายจ�าย 
ประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2557 
 องค(การบริหารส�วนตําบลแม�พริก 

รายจ�ายตามแผนงาน 
ด�านเศรษฐกิจ 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

วัตถุประสงค( 
 
เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชนให&ดีขึ้น 
 
งานที่ทํา 
 
1. งานก(อสร&างโครงสร&างพ้ืนฐาน 
 
หน�วยงานที่รับผิดชอบ 
 
ส(วนโยธา     งบประมาณรวม 105,600       บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

รายละเอียดงบประมาณรายจ�าย 
ประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2557 
 องค(การบริหารส�วนตําบลแม�พริก 

รายจ�ายตามแผนงาน 
ด�านการดําเนินการอ่ืน 

แผนงานงบกลาง 
 

วัตถุประสงค( 
 
1. เพ่ือให&การบริหารงานท่ีไม(ใช(ภารกิจของหน(วยงานใดโดยเฉพาะ เป>นไปอย(างมีประสิทธิภาพ  
2. เพ่ือให&การบริหารงานตามข&อผูกพันกับหน(วยงานอ่ืน เป>นไปอย(างมีประสิทธิภาพ 
 
งานที่ทํา 
 
1. ตามข&อผูกพันท่ีมีตามกฎหมาย 
2. เงินสํารองจ(ายไว&ใช&จ(ายในกิจการท่ีไม(สามารถคาดการณ9ได&ล(วงหน&า 
 
หน�วยงานที่รับผิดชอบ 
 
สํานักงานปลัดองค9การบริหารส(วนตําบล งบประมาณรวม 1,163,460       บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


