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ส�วนท่ี 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ�าย

ประจําป�งบประมาณ พ.ศ.2561

ของ

องค#การบริหารส�วนตําบลแม�พริก

อําเภอแม�พริก   จังหวัดลําปาง
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ท�าน  ประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก

  บัดน้ี ถึงเวลาที่คณะผู(บริหารขององค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริกจะได(เสนอร�างข(อบัญญัติงบประมาณรายจ�าย
ประจําป.ต�อสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริกอีกครั้งหน่ึง ฉะน้ัน ในโอกาสน้ีคณะผู(บริหารองค�การบริหารส�วนตําบล
จึงขอช้ีแจงให(ท�านประธานและสมาชิกสภาทุกท�าน  ได(ทราบถึงสถานะการคลัง   ตลอดจนหลักการและแนวนโยบาย   
การดําเนินการ ในป.งบประมาณ  พ.ศ. 2561  ดังต�อไปน้ี

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ�ายทั่วไป
ในป.งบประมาณ พ.ศ. 2560  ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560  องค�กรปกครองส�วนท(องถ่ิน
มีสถานะการเงินดังน้ี  
ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560
1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น    13,113,819.11    บาท
1.1.2 เงินสะสม   3,114,445.16      บาท
1.1.3 ทุนสํารองเงินสะสม   3,026,737.89    บาท
1.1.4 รายการกันเงินไว(แบบก�อหน้ีผูกพันและยังไม�ได(เบิกจ�าย จํานวน    A   โครงการ

รวม       A         บาท
1.1.5 รายการที่ได(กันเงินไว(โดยยังไม�ได(ก�อหน้ีผูกพัน จํานวน  A   โครงการ

รวม       A         บาท
1.2 เงินกู(คงค(าง       A         บาท

2. การบริหารงบประมาณในป�งบประมาณ พ.ศ. 2559

(1) รายรับจริงทั้งสิ้น 21,931,600.19 บาท  ประกอบด(วย
หมวดภาษีอากร 139,077.83       บาท
หมวดค�าธรรมเนียม ค�าปรับ และใบอนุญาต 218,979.45       บาท
หมวดรายได(จากทรัพย�สิน 142,939.74       บาท
หมวดรายได(จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย� A                  บาท
หมวดรายได(เบ็ดเตล็ด 69,600.00         บาท
หมวดรายได(จากทุน บาท
หมวดภาษีจัดสรร 14,960,161.17   บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 6,400,842.00    บาท

คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ!ายประจําป�งบประมาณ  พ.ศ. 2561

……………………………..
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(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให(โดยระบุวัตถุประสงค�  12,873,945.77 บาท
(3) รายจ�ายจริง  จํานวน  21,581,676.48 บาท  ประกอบด(วย

งบกลาง 1,046,033.00    บาท
งบบุคลากร 9,189,139.00    บาท
งบดําเนินงาน  4,886,701.48    บาท
งบลงทุน 4,751,803.30    บาท
งบรายจ�ายอื่น 18,000.00         บาท
งบเงินอุดหนุน 1,690,000.00    บาท

(4) รายจ�ายที่จ�ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให(โดยระบุวัตถุประสงค� 12,750,945.77   บาท
(5) มีการจ�ายเงินสะสมเพื่อดําเนินการตามอํานาจหน(าที่ จํานวน 353,759.00       บาท
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2.1 รายรับ

รายรับจริง ประมาณการ ประมาณการ
ป� 2559 ป� 2560 ป� 2561

รายได�จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร 139,077.83      135,400.00      155,100.00      
หมวดค�าธรรมเนียม ค�าปรับ และใบอนุญาต 218,979.45      15,000.00        37,300.00        
หมวดรายได)จากทรัพย-สิน 142,939.74      161,600.00      161,600.00      
หมวดรายได)จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย- 5                 5                 5                 
หมวดรายได)เบ็ดเตล็ด 69,600.00        90,000.00        51,000.00        
หมวดรายได)จากทุน 5                 10,000.00        10,000.00        
รวมรายได�จัดเก็บเอง 570,597.02     412,000.00     415,000.00     

รายได�ท่ีรัฐบาลจัดเก็บแล�วจัดสรรให�องค+กรปกครอง
ส,วนท�องถ่ิน

หมวดภาษีจัดสรร 14,960,161.17  15,188,000.00  16,310,000.00  
รวมรายได�ท่ีรัฐบาลจัดเก็บแล�วจัดสรรให�องค+กร 14,960,161.17 15,188,000.00 16,310,000.00 
ปกครองส,วนท�องถ่ิน

รายได�ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให�องค+กรปกครองส,วนท�องถ่ิน
หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป 6,400,842.00    22,400,000.00  22,275,000.00  
รวมรายได�ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให�องค+กรปกครอง 6,400,842.00   22,400,000.00 22,275,000.00 
ส,วนท�องถ่ิน

21,931,600.19 38,000,000.00 39,000,000.00 รวม 

รายรับ

คําแถลงงบประมาณ
ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2561
องค+การบริหารส,วนตําบลแม,พริก
อําเภอแม,พริก  จังหวัดลําปาง
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2.2 รายจ,าย

รายจ,ายจริง ประมาณการ ประมาณการ
ป� 2559 ป� 2560 ป� 2561

รายจ,ายจากงบประมาณ
งบกลาง 1,046,033.00    13,623,880.00 14,537,000.00
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค�าจ)างประจํา 9,189,139.00    12,549,520.00 12,115,520.00

และค�าจ)างชั่วคราว)
งบดําเนินงาน (หมวดค�าตอบแทน ใช)สอยและวัสดุ 4,886,701.48    6,341,600.00 7,706,780.00

และหมวดค�าสาธารณูปโภค)
งบลงทุน (หมวดค�าครุภัณฑ- ท่ีดินและสิ่งก�อสร)าง) 4,751,803.00    3,668,000.00 3,006,700.00
งบรายจ�ายอ่ืน (หมวดรายจ�ายอ่ืน) 18,000.00 20,000.00 20,000.00
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน) 1,690,000.00    1,797,000.00 1,614,000.00

21,581,676.48 38,000,000.00 39,000,000.00รวมจ,ายจากงบประมาณ 

คําแถลงงบประมาณ
ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2561
องค+การบริหารส,วนตําบลแม,พริก
อําเภอแม,พริก  จังหวัดลําปาง

รายจ,าย
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ส�วนท่ี 2

ข�อบัญญัติ

เร่ือง

งบประมาณรายจ�ายประจําป�งบประมาณ พ.ศ.2561

ของ

องค&การบริหารส�วนตําบลแม�พริก

อําเภอแม�พริก   จังหวัดลําปาง
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ยอดรวม
ด�านบริหารงานท่ัวไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 13,570,520.00         
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 270,000.00             

ด�านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 4,143,600.00           
แผนงานสาธารณสุข 180,000.00             
แผนงานสังคมสงเคราะห, 70,000.00               
แผนงานเคหะและชุมชน 5,633,880.00           
แผนงานสร/างความเข/มแข็งของชุมชน 230,000.00             
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 155,000.00             

ด�านเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 5                        
แผนงานการเกษตร 210,000.00             

ด�านการดําเนินงานอ่ืน
แผนงานงบกลาง 14,537,000.00         

39,000,000.00       

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร+างข�อบัญญัติงบประมาณรายจ+าย

ประจําป/งบประมาณ พ.ศ.2561 ขององค5การบริหารส+วนตําบลแม+พริก

ด�าน

งบประมาณรายจ+ายท้ังสิ้น 

อําเภอแม+พริก  จังหวัดลําปาง

7



แผนงานบริหารงานทั่วไป
งาน      งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง รวม

 งบ
งบบุคลากร 7,743,520                           1,846,000                           9,589,520                           

เงินเดือน (ฝ�ายการเมือง) 3,089,520                              �                                       3,089,520                              
เงินเดือน (ฝ�ายประจํา) 4,654,000                              1,846,000                              6,500,000                              

งบดําเนินงาน 3,564,000                           397,000                              3,961,000                           
ค"าตอบแทน 898,000                                 103,000                                 1,001,000                              
ค"าใช)สอย 1,354,000                              254,000                                 1,608,000                              
ค"าวัสดุ 654,000                                 40,000                                  694,000                                 
ค"าสาธารณูปโภค 658,000                                 658,000                                 

งบลงทุน $                                    $                                    $                                    
ค"าครุภัณฑ4 �                                       �                                       �                                       
ค"าที่ดินและสิ่งก"อสร)าง �                                       �                                       

งบรายจ'ายอื่น 20,000                               $                                    20,000                               
รายจ"ายอื่น 20,000                                  �                                       20,000                                  

งบเงินอุดหนุน $                                    $                                    
เงินอุดหนุน �

11,327,520                          2,243,000                           13,570,520                          

รายจ'ายตามงานและงบรายจ'าย
องค,การบริหารส'วนตําบลแม'พริก
อําเภอแม'พริก  จังหวัดลําปาง

รวม 
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งาน      งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษา งานป3องกันภัยฝ5ายพลเรือน รวม

 งบ ความสงบภายใน และระงับอัคคีภัย
งบบุคลากร $                                    $                                    $                                    

เงินเดือน (ฝ�ายการเมือง) �                                       �                                       
เงินเดือน (ฝ�ายประจํา) �                                       �                                       

งบดําเนินงาน 10,000                               160,000                              170,000                              
ค"าตอบแทน �                                       �                                       
ค"าใช)สอย 10,000                                  160,000                                 170,000                                 
ค"าวัสดุ �                                       
ค"าสาธารณูปโภค �                                       

งบลงทุน $                                    100,000                              100,000                              
ค"าครุภัณฑ4 100,000                                 100,000                                 
ค"าที่ดินและสิ่งก"อสร)าง �                                       

งบรายจ'ายอื่น $                                    $                                    $                                    
รายจ"ายอื่น �                                       �                                       

งบเงินอุดหนุน $                                    $                                    
เงินอุดหนุน �

10,000                               260,000                              270,000                              รวม 

รายจ'ายตามงานและงบรายจ'าย
องค,การบริหารส'วนตําบลแม'พริก
อําเภอแม'พริก  จังหวัดลําปาง
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แผนงานการศึกษา
งาน      งานระดับก'อนวัยเรียน งานศึกษาไม'กําหนดระดับ รวม

 งบ และประถมศึกษา
งบบุคลากร 1,121,000                           $                                    1,121,000                           

เงินเดือน (ฝ�ายการเมือง) �                                       
เงินเดือน (ฝ�ายประจํา) 1,121,000                              �                                       

งบดําเนินงาน 1,438,600                           120,000                              1,558,600                           
ค"าตอบแทน 25,000                                  
ค"าใช)สอย 432,000                                 120,000                                 
ค"าวัสดุ 981,600                                 
ค"าสาธารณูปโภค

งบลงทุน $                                    $                                    $                                    
ค"าครุภัณฑ4
ค"าที่ดินและสิ่งก"อสร)าง

งบรายจ'ายอื่น $                                    $                                    $                                    
รายจ"ายอื่น �                                       

งบเงินอุดหนุน 1,284,000                           180,000                              1,464,000                           
เงินอุดหนุน 1,284,000                              180,000                                 

3,843,600                           300,000                              4,143,600                           

รายจ'ายตามงานและงบรายจ'าย
องค,การบริหารส'วนตําบลแม'พริก
อําเภอแม'พริก  จังหวัดลําปาง

รวม 
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แผนงานสาธารณสุข
งาน      งานบริหารทั่วไป งานบริการสาธารณสุข รวม

 งบ เกี่ยวกับสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น
งบบุคลากร $                                    $                                    $                                    

เงินเดือน (ฝ�ายการเมือง) �                                       
เงินเดือน (ฝ�ายประจํา)

งบดําเนินงาน $                                    180,000                              180,000                              
ค"าตอบแทน
ค"าใช)สอย 140,000                                 
ค"าวัสดุ �                                       40,000                                  
ค"าสาธารณูปโภค

งบลงทุน $                                    $                                    $                                    
ค"าครุภัณฑ4
ค"าที่ดินและสิ่งก"อสร)าง

งบรายจ'ายอื่น $                                    $                                    $                                    
รายจ"ายอื่น �                                       

งบเงินอุดหนุน $                                    $                                    $                                    
เงินอุดหนุน �                                       �                                       

$                                    180,000                              180,000                              

องค,การบริหารส'วนตําบลแม'พริก
รายจ'ายตามงานและงบรายจ'าย

อําเภอแม'พริก  จังหวัดลําปาง

รวม 
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แผนงานสังคมสงเคราะห,
งาน      งานสวัสดิการสังคมและ งาน.... รวม

 งบ สังคมสงเคราะห,
งบบุคลากร $                                    $                                    $                                    

เงินเดือน (ฝ�ายการเมือง) �                                       
เงินเดือน (ฝ�ายประจํา)

งบดําเนินงาน 70,000                               $                                    70,000                               
ค"าตอบแทน
ค"าใช)สอย 70,000                                  
ค"าวัสดุ
ค"าสาธารณูปโภค

งบลงทุน $                                    $                                    $                                    
ค"าครุภัณฑ4
ค"าที่ดินและสิ่งก"อสร)าง

งบรายจ'ายอื่น $                                    $                                    $                                    
รายจ"ายอื่น �                                       

งบเงินอุดหนุน $                                    $                                    $                                    
เงินอุดหนุน �                                       

70,000                               $                                    70,000                               

รายจ'ายตามงานและงบรายจ'าย
องค,การบริหารส'วนตําบลแม'พริก
อําเภอแม'พริก  จังหวัดลําปาง

รวม 
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แผนงานเคหะและชุมชน
งาน      งานบริหารทั่วไป งานไฟฟ3าถนน รวม

 งบ เกี่ยวกับเคหะและชุมชน
งบบุคลากร 1,285,000                           $                                    1,285,000                           

เงินเดือน (ฝ�ายการเมือง) �                                       
เงินเดือน (ฝ�ายประจํา) 1,285,000                              

งบดําเนินงาน 1,092,180                           300,000                              1,392,180                           
ค"าตอบแทน 67,000                                  
ค"าใช)สอย 885,180                                 
ค"าวัสดุ 140,000                                 300,000                                 
ค"าสาธารณูปโภค

งบลงทุน 16,000                               2,890,700                           2,906,700                           
ค"าครุภัณฑ4 16,000                                  
ค"าที่ดินและสิ่งก"อสร)าง �                                       2,890,700                              

งบรายจ'ายอื่น $                                    $                                    $                                    
รายจ"ายอื่น �                                       

งบเงินอุดหนุน $                                    50,000                               50,000                               
เงินอุดหนุน 50,000                                  

2,393,180                           3,240,700                           5,633,880                           รวม 

รายจ'ายตามงานและงบรายจ'าย
องค,การบริหารส'วนตําบลแม'พริก
อําเภอแม'พริก  จังหวัดลําปาง
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แผนงานสร?างความเข?มแข็งของชุมชน
งาน      งานส'งเสริมและสนับสนุน งาน... รวม

 งบ ความเข?มแข็งชุมชน
งบบุคลากร $                                    $                                    $                                    

เงินเดือน (ฝ�ายการเมือง) �                                       
เงินเดือน (ฝ�ายประจํา �                                       

งบดําเนินงาน 170,000                              $                                    170,000                              
ค"าตอบแทน �                                       
ค"าใช)สอย 170,000                                 
ค"าวัสดุ
ค"าสาธารณูปโภค

งบลงทุน $                                    $                                    $                                    
ค"าครุภัณฑ4
ค"าที่ดินและสิ่งก"อสร)าง �                                       

งบรายจ'ายอื่น $                                    $                                    $                                    
รายจ"ายอื่น �                                       

งบเงินอุดหนุน 60,000                               $                                    60,000                               
เงินอุดหนุน 60,000                                  

230,000                              $                                    230,000                              

รายจ'ายตามงานและงบรายจ'าย
องค,การบริหารส'วนตําบลแม'พริก
อําเภอแม'พริก  จังหวัดลําปาง

รวม 
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งาน      งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา งานศาสนาวัฒนธรรมท?องถิ่น รวม

 งบ วัฒนธรรมและนันทนาการ
งบบุคลากร $                                    $                                    $                                    

เงินเดือน (ฝ�ายการเมือง) �                                       
เงินเดือน (ฝ�ายประจํา)

งบดําเนินงาน 5,000                                 110,000                              115,000                              
ค"าตอบแทน
ค"าใช)สอย 5,000                                    110,000                                 
ค"าวัสดุ
ค"าสาธารณูปโภค

งบลงทุน $                                    $                                    $                                    
ค"าครุภัณฑ4 �                                       
ค"าที่ดินและสิ่งก"อสร)าง �                                       

งบรายจ'ายอื่น $                                    $                                    $                                    
รายจ"ายอื่น �                                       

งบเงินอุดหนุน $                                    40,000                               40,000                               
เงินอุดหนุน �                                       40,000                                  

5,000                                 150,000                              155,000                              

รายจ'ายตามงานและงบรายจ'าย
องค,การบริหารส'วนตําบลแม'พริก
อําเภอแม'พริก  จังหวัดลําปาง

รวม 
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งาน      งานก'อสร?างโครงสร?าง งาน... รวม

 งบ พื้นฐาน
งบบุคลากร $                                    $                                    $                                    

เงินเดือน (ฝ�ายการเมือง) $                                    $                                    $                                    
เงินเดือน (ฝ�ายประจํา $                                    $                                    $                                    

งบดําเนินงาน $                                    $                                    $                                    
ค"าตอบแทน $                                    $                                    $                                    
ค"าใช)สอย $                                    $                                    $                                    
ค"าวัสดุ $                                    $                                    $                                    
ค"าสาธารณูปโภค $                                    $                                    $                                    

งบลงทุน $                                    $                                    $                                    
ค"าครุภัณฑ4 $                                    $                                    $                                    
ค"าที่ดินและสิ่งก"อสร)าง �                                       $                                    $                                    

งบรายจ'ายอื่น $                                    $                                    $                                    
รายจ"ายอื่น $                                    $                                    $                                    

งบเงินอุดหนุน $                                    $                                    $                                    
เงินอุดหนุน $                                    $                                    $                                    

$                                    $                                    $                                    

องค,การบริหารส'วนตําบลแม'พริก
อําเภอแม'พริก  จังหวัดลําปาง

รวม 

รายจ'ายตามงานและงบรายจ'าย
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แผนงานการเกษตร
งาน      งานส'งเสริมการเกษตร งาน... รวม

 งบ
งบบุคลากร 120,000                              $                                    120,000                              

เงินเดือน (ฝ�ายการเมือง) �                                       
เงินเดือน (ฝ�ายประจํา 120,000                                 

งบดําเนินงาน 90,000                               $                                    90,000                               
ค"าตอบแทน
ค"าใช)สอย 60,000                                  
ค"าวัสดุ 30,000                                  
ค"าสาธารณูปโภค

งบลงทุน $                                    $                                    $                                    
ค"าครุภัณฑ4
ค"าที่ดินและสิ่งก"อสร)าง

งบรายจ'ายอื่น $                                    $                                    $                                    
รายจ"ายอื่น �                                       

งบเงินอุดหนุน $                                    $                                    $                                    
เงินอุดหนุน �                                       

210,000                              $                                    210,000                              

องค,การบริหารส'วนตําบลแม'พริก
อําเภอแม'พริก  จังหวัดลําปาง

รวม 

รายจ'ายตามงานและงบรายจ'าย
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งบกลาง
งาน      งานงบกลาง งาน... รวม

 งบ
งบกลาง 14,537,000                          

งบกลาง 14,537,000                            �                                       14,537,000                            
�                                       �                                           

14,537,000                          �                                       14,537,000                          

องค,การบริหารส'วนตําบลแม'พริก

รวม 

อําเภอแม'พริก  จังหวัดลําปาง

รายจ'ายตามงานและงบรายจ'าย
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โดยที่เป	นการสมควรต้ังงบประมาณรายจ�ายประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2561  อาศัยอํานาจ
ตามความในพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค-การบริหารส�วนตําบล  พ.ศ. 2537 และที่แก1ไขเพิ่มเติมจนถึงป6จจุบัน    
มาตรา 87 จึงตราข1อบัญญัติงบประมาณรายจ�ายข้ึนไว1  โดยความเห็นชอบของสภาองค-การบริหารส�วนตําบลแม�พริก  
และโดยอนุมัติของนายอําเภอแม�พริก

ข1อ 1 ข1อบัญญัติ น้ีเรียกว�า "ข1อบัญญัติงบประมาณรายจ�ายประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2561"
ข1อ 2 ข1อบัญญัติ น้ีให1ใช1บังคับต้ังแต�วันที่  1  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2560 เป	นต1นไป
ข1อ 3 งบประมาณรายจ�ายประจําป�งบประมาณ  พ.ศ. 2561  ให1ต้ังจ�ายเป	นจํานวนรวมทั้งสิ้น
บาท
ข1อ 4 งบประมาณรายจ�ายทั่วไป จ�ายจากรายได1จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน

ทั่วไปเป	นจํานวนรวมทั้งสิ้น    39,000,000 บาท  โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได1ดังน้ี

ยอดรวม
ด�านบริหารท่ัวไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 13,570,520.00             
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 270,000.00                 

ด�านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 4,143,600.00               
แผนงานสาธารณสุข 180,000.00                 
แผนงานสังคมสงเคราะห- 70,000.00                   
แผนงานเคหะและชุมชน 5,633,880.00               
แผนงานสร1างความเข1มแข็งของชุมชน 230,000.00                 
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 155,000.00                 

ด�านเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา D                            
แผนงานการเกษตร 210,000.00                 

ด�านการดําเนินงานอ่ืน
งบกลาง 14,537,000.00             

39,000,000.00           

แผนงาน

งบประมาณรายจ*ายท้ังสิ้น 

39,000,000

ข�อบัญญัติ
งบประมาณรายจ*าย ประจําป/งบประมาณ  พ.ศ. 2561

องค5การบริหารส*วนตําบลแม*พริก
อําเภอแม*พริก  จังหวัดลําปาง
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ป� 2557 ป� 2558 ป� 2559 ป� 2560 ยอดต�าง ป� 2561
(%)

หมวดภาษีอากร
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 31,213.34 34,471.06 39,289.75 35,000.00 14.29% 40,000.00          
ภาษีบํารุงท$องที่ 98,854.08 99,069.46 99,388.08 100,000.00 10.00% 110,000.00         
ภาษีป&าย 400.00 400.00 400.00 400.00 1175.00% 5,100.00            

รวมหมวดภาษีอากร 130,467.42 133,940.52 139,077.83 135,400.00 14.55% 155,100.00
หมวดค�าธรรมเนียม ค�าปรับและใบอนุญาต

ค)าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา 1,455.00 814.80 892.40 800.00 25.00% 1,000.00
ค)าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย8 480.00 120.00 310.00 200.00 650.00% 1,500.00
ค)าธรรมเนียมอื่นๆ 373.00 0.00 700.00 0.00 0.00% 800.00
ค)าปรับการผิดสัญญา 427,203.00 7,130.00 97,003.00 7,000.00 185.71% 20,000.00
ค)าใบอนุญาตประกอบการค$าสําหรับกิจการที่เป<นอันตรายต)อ
สุขภาพ 6,210.00 6,510.00 7,010.00 7,000.00 28.57% 9,000.00
ค)าใบอนุญาตอื่นๆ 2,467.00 0.00 170.25 0.00 0.00% 5,000.00

รวมหมวดค�าธรรมเนียม ค�าปรับและใบอนุญาต 438,188.00 14,574.80 106,085.65 15,000.00 148.67% 37,300.00         
หมวดรายได/จากทรัพย3สิน

ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 237,255.52 149,400.84 142,939.74 161,600.00 0.00% 161,600.00         
รวมหมวดรายได/จากทรัพย3สิน 237,255.52 149,400.84 142,939.74 161,600.00 0.00% 161,600.00        

รายงานประมาณการรายรับ
ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2561
องค3การบริหารส�วนตําบลแม�พริก
อําเภอแม�พริก  จังหวัดลําปาง

ประมาณการรายรับจริง

21



ป� 2557 ป� 2558 ป� 2559 ป� 2560 ยอดต�าง ป� 2561
(%)

ประมาณการรายรับจริง

หมวดรายได/เบ็ดเตล็ด
ค)าจําหน)ายเศษของ 0.00 0.00 6,400.00 0.00 0.00% @                   
ค)าขายแบบแปลน 19,600.00 60,600.00 59,800.00 60,000.00 @66.67% 20,000.00          
ค)าปAดประกาศที่ดินรับโอนมรดก 0.00 0.00 3,400.00 500.00 100.00% 1,000.00            
รายได$เบ็ดเตล็ดอื่นๆ 32,830.00 25,773.00 0.00 29,500.00 1.69% 30,000.00          

รวมหมวดรายได/เบ็ดเตล็ด 52,430.00 86,373.00 69,600.00 90,000.00 :43.33% 51,000.00         
หมวดรายได/จากทุน

ค)าขายทอดตลาดทรัพย8สิน 22,292.00 0.00 10,000.00 0.00% 10,000.00          
รวมหมวดรายได/จากทุน  : 0.00 0.00 10,000.00 0.00% 10,000.00         

หมวดภาษีจัดสรร
ภาษีและค)าธรรมเนียมรถยนต8หรือล$อเลื่อน 0.00 362,486.60 1,028,658.02 380,000.00 5.26% 400,000.00         
ภาษีมูลค)าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กําหนดแผนฯ 7,449,615.88 7,462,940.16 7,065,303.96 7,800,000.00 2.56% 8,000,000.00      
ภาษีมูลค)าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได$ฯ 2,645,334.13 2,498,464.72 2,480,090.44 2,500,000.00 0.00% 2,500,000.00      
ภาษีธุรกิจเฉพาะ 72,182.97 70,321.52 59,215.70 80,000.00 37.50% 110,000.00         
ภาษีสุรา 1,152,290.51 1,231,094.17 1,201,177.57 1,300,000.00 15.38% 1,500,000.00      
ภาษีสรรพสามิต 1,567,343.46 2,119,619.92 2,583,742.83 2,228,000.00 12.21% 2,500,000.00      
ค)าภาคหลวงแร) 443,806.10 555,510.11 454,899.34 600,000.00 33.33% 800,000.00         
ค)าภาคหลวงปAโตรเลียม 90,815.35 82,362.30 41,651.11 100,000.00 100.00% 200,000.00         
ค)าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฏหมายที่ดิน

124,929.00 167,057.00 158,316.00 200,000.00 50.00% 300,000.00         

ภาษีจัดสรรอื่นๆ  @ 0.00  @  @  @ @                   
รวมหมวดภาษีจัดสรร 13,546,317.40 14,549,856.50 15,073,054.97 15,188,000.00 7.39% 16,310,000.00   
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ป� 2557 ป� 2558 ป� 2559 ป� 2560 ยอดต�าง ป� 2561
(%)

ประมาณการรายรับจริง

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน$าที่และ
ภารกิจถ)ายโอนเลือกทํา 7,689,686.00 7,286,413.00 6,523,842.00 22,400,000.00 @0.56% 22,275,000.00    
เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค8 เพื่อพัฒนาประเทศ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% @                   
เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% @                   

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 7,689,686.00 7,286,413.00 6,523,842.00 22,400,000.00 :0.56% 22,275,000.00   
22,094,344.34 22,220,558.66 22,054,600.19 38,000,000.00 2.63% 39,000,000.00   รวมทุกหมวด 

23



ประมาณการรายรับรวมท้ังสิ้น 39,000,000 บาท  แยกเป�น

1. หมวดภาษีอากร รวม 155,100  บาท 
1.1 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จํานวน 40,000  บาท

ประมาณการไว"สูงกว%าป&ที่ผ%านมา เน่ืองจากคาดว%าจะเก็บได"เพิ่มข้ึน
1.2 ภาษีบํารุงท"องที่ จํานวน 110,000  บาท

ประมาณการไว"สูงกว%าป&ที่ผ%านมา เน่ืองจากคาดว%าจะเก็บได"เพิ่มข้ึน
1.3 ภาษีป1าย จํานวน 5,100  บาท

ประมาณการไว"สูงกว%าป&ที่ผ%านมา เน่ืองจากคาดว%าจะเก็บได"เพิ่มข้ึน

2. หมวดค%าธรรมเนียม ค%าปรับและใบอนุญาต รวม 37,300  บาท
2.1 ค%าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 1,000  บาท

ประมาณการไว"สูงกว%าป&ที่ผ%านมาเน่ืองจากคาดว%าจะเก็บได"เพิ่มข้ึน
2.2 ค%าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย: จํานวน 1,500  บาท

ประมาณการไว"สูงกว%าป&ที่ผ%านมาเน่ืองจากคาดว%าจะเก็บได"เพิ่มข้ึน
2.3 ค%าธรรมเนียมอื่นๆ จํานวน 800  บาท

ไม%ได"ประมาณการไว"ในป&ที่ผ%านมา
2.4 ค%าปรับผิดสัญญา จํานวน 20,000  บาท

ประมาณการไว"สูงกว%าป&ที่ผ%านมาเน่ืองจากคาดว%าจะเก็บได"เพิ่มข้ึน
2.5 ค%าใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป=นอันตรายต%อสุขภาพ จํานวน 9,000  บาท

ประมาณการไว"สูงกว%าป&ที่ผ%านมาเน่ืองจากคาดว%าจะเก็บได"เพิ่มข้ึน
2.6 ค%าใบอนุญาตอื่นๆ จํานวน 5,000  บาท

ไม%ได"ประมาณการไว"ในป&ที่ผ%านมา

3. หมวดรายได.จากทรัพย1สิน รวม 161,600  บาท
3.1 ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร จํานวน 161,600  บาท

ประมาณการโดยคํานวนจากยอดเงินฝาก

4. หมวดรายได.เบ็ดเตล็ด รวม 51,000  บาท
4.1 ค%าขายแบบแปลน จํานวน 20,000  บาท

ประมาณการไว"ตํ่ากว%าป&ที่ผ%านมาเน่ืองจากคาดว%าจะเก็บได"น"อยลง
4.2 ค%าปAดประกาศที่ดินรับโอนมรดก จํานวน 1,000  บาท

ประมาณการไว"สูงกว%าป&ที่ผ%านมาเน่ืองจากคาดว%าจะเก็บได"เพิ่มข้ึน

รายได.จัดเก็บเอง

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ%ายท่ัวไป
ประจําป7งบประมาณ  พ.ศ. 2561
องค1การบริหารส%วนตําบลแม%พริก
อําเภอแม%พริก  จังหวัดลําปาง
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4.3 รายได"เบ็ดเตล็ดอื่นๆ จํานวน 30,000  บาท
ประมาณการไว"สูงกว%าป&ที่ผ%านมาเน่ืองจากคาดว%าจะเก็บได"เพิ่มข้ึน

5. หมวดรายได.จากทุน รวม 10,000  บาท
5.1 ค%าขายทอดตลาดทรัพย:สิน จํานวน 10,000  บาท

ประมาณการไว"เท%ากับป&ที่ผ%านมา

6. หมวดภาษีจัดสรร รวม 16,310,000  บาท
6.1 ประเภทภาษีและค%าธรรมเนียมรถยนต:หรือล"อเลื่อน จํานวน 400,000  บาท

ประมาณการไว"สูงกว%าป&ที่ผ%านมา เน่ืองจากคาดว%าจะได"รับจัดสรรเพิ่มข้ึน
6.2 ภาษีมูลค%าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ จํานวน 8,000,000  บาท

ประมาณการไว"สูงกว%าป&ที่ผ%านมา เน่ืองจากคาดว%าจะได"รับจัดสรรเพิ่มข้ึน
6.3 ภาษีมูลค%าเพิ่ม 1 ใน 9 จํานวน 2,500,000  บาท

ประมาณการไว"สูงกว%าป&ที่ผ%านมา เน่ืองจากคาดว%าจะได"รับจัดสรรเพิ่มข้ึน
6.4 ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 110,000  บาท

ประมาณการไว"สูงกว%าป&ที่ผ%านมา เน่ืองจากคาดว%าจะได"รับจัดสรรเพิ่มข้ึน
6.5 ภาษีสุรา จํานวน 1,500,000  บาท

ประมาณการไว"สูงกว%าป&ที่ผ%านมา เน่ืองจากคาดว%าจะได"รับจัดสรรเพิ่มข้ึน
6.6 ภาษีสรรพสามิต จํานวน 2,500,000  บาท

ประมาณการไว"สูงกว%าป&ที่ผ%านมา เน่ืองจากคาดว%าจะได"รับจัดเพิ่มข้ึน
6.7 ค%าภาคหลวงแร% จํานวน 800,000  บาท

ประมาณการไว"สูงกว%าป&ที่ผ%านมา เน่ืองจากคาดว%าจะได"รับจัดสรรเพิ่มข้ึน
6.8 ค%าภาคหลวงปAโตรเลียม จํานวน 200,000  บาท

ประมาณการไว"สูงกว%าป&ที่ผ%านมา เน่ืองจากคาดว%าจะได"รับจัดสรรเพิ่มข้ึน
6.9 ค%าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน จํานวน 300,000  บาท

ประมาณการไว"สูงกว%าป&ที่ผ%านมา เน่ืองจากคาดว%าจะได"รับจัดสรรเพิ่มข้ึน

7. หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป รวม 22,275,000  บาท 
7.1 เงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 22,275,000  บาท

ประมาณการไว"สูงกว%าป&ที่ผ%านมา เน่ืองจากคาดว%าจะได"รับจัดสรรเพิ่มข้ึน

รายได.ท่ีรัฐบาลเก็บแล.วจัดสรรให.องค1กรปกครองส%วนท.องถ่ิน

รายได.ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให.องค1กรปกครองส%วนท.องถ่ิน
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ป� 2557 ป� 2558 ป� 2559 ป� 2560 ยอดต�าง ป� 2561
(%)

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ)ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก 411,550.00      514,080.00      457,980.00 514,080.00      0.00% 514,080.00       
เงินค�าตอบแทนประจําตําแหน�งนายก/รองนายก 33,790.00        42,120.00        37,720.00 42,120.00        0.00% 42,120.00         
เงินค�าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 33,790.00        42,120.00        37,720.00 42,120.00        0.00% 42,120.00         
เงินค�าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกองค.การบริหารส�วนตําบล 62,012.00        86,400.00        72,000.00 86,400.00        0.00% 86,400.00         
เงินค�าตอบแทนสมาชิกสภาองค.กรปกครองส�วนท5องถิ่น 2,109,937.00    2,404,800.00    2,318,400.00 2,318,400.00    0.00% 2,318,400.00     
เงินค�าตอบแทนอื่น 7                 7                 86,400.00 86,400.00        0.00% 86,400.00         

รวมเงินเดือน (ฝ)ายการเมือง) 2,651,079.00   3,089,520.00   3,010,220.00   3,089,520.00   0.00% 3,089,520.00   
เงินเดือน (ฝ)ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 1,458,194.00    2,184,540.00    2,263,302.00 2,574,000.00    1.76% 2,620,000.00     
เงินเพิ่มต�าง ๆ ของพนักงานจ5าง 93,965.00        156,000.00      79,800.00 84,000.00        0.00% 84,000.00         
เงินประจําตําแหน�ง 109,200.00      162,000.00      121,800.00 126,000.00      0.00% 126,000.00       
ค�าตอบแทนพนักงานจ5าง 938,020.00      1,449,600.00    1,623,900.00 1,632,000.00    3.83% 1,697,000.00     
เงินเพิ่มต�าง ๆ ของพนักงานจ5าง 333,040.00      334,260.00      233,160.00 228,000.00      744.30% 127,000.00       

รวมเงินเดือน (ฝ)ายประจํา) 2,932,419.00   4,286,400.00   4,321,962.00   4,644,000.00   0.21% 4,654,000.00   
รวมงบบุคลากร 5,583,498.00   7,375,920.00   7,332,182.00   7,733,520.00   0.13% 7,743,520.00   

รายจ�ายจริง ประมาณการ

รายงานประมาณการรายจ�าย
ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2561
องค5การบริหารส�วนตําบลแม�พริก
อําเภอแม�พริก  จังหวัดลําปาง
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ป� 2557 ป� 2558 ป� 2559 ป� 2560 ยอดต�าง ป� 2561
(%)

รายจ�ายจริง ประมาณการ

งบดําเนินงาน
ค�าตอบแทน

ค�าตอบแทนผู5ปฏิบัติราชการอันเป=นประโยชน.แก�องค.กรปกครองส�วนท5องถิ่น 770,843.00      590,000.00      28,700.00 360,000.00      47.83% 690,000.00       
ค�าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 7                 30,000.00        15,840.00 10,000.00        0.00% 10,000.00         
ค�าเช�าบ5าน 12,150.00        60,000.00        96,300.00 131,000.00      11.49% 148,000.00       
เงินช�วยเหลือการศึกษาบุตร 15,862.00        60,000.00        37,535.00 60,000.00        716.67% 50,000.00         
เงินช�วยเหลือค�ารักษาพยาบาล 12,167.00        7                 7                 0.00% 7                  

รวมค�าตอบแทน 811,022.00     740,000.00     178,375.00     561,000.00     37.53% 898,000.00      
ค�าใช:สอย

รายจ�ายเพื่อให5ได5มาซึ่งบริการ 536,743.40      500,000.00      321,998.17 250,000.00      16.67% 300,000.00       
รายจ�ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 33,915.00        80,000.00        17,950.00 45,000.00        748.89% 23,000.00         
 รายจ�ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม�เข5าลักษณะรายจ�ายอื่นๆ
   ค�าใช5จ�ายในการเลือกตั้ง 813,686.95      22,400.00        7                 7                 100.00% 600,000.00       
   ค�าใช5จ�ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 65,326.00        150,000.00      117,229.00 150,000.00      762.67% 56,000.00         
   ค�าใช5จ�ายในการฝFกอบรมสัมมนา 7                 200,000.00      143,150.00 150,000.00      766.67% 50,000.00         
   ค�าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัลในการจัดกิจกรรมต�างๆ 7                 5,000.00          7                 5,000.00          0.00% 5,000.00          
   ค�าพวงมาลัย ช�อดอกไม5 กระเช5าดอกไม5และพวงมาลา 1,000.00          10,000.00        1,000.00          5,000.00          0.00% 5,000.00          
   ค�าใช5จ�ายโครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย. 17,215.00        20,000.00        188,165.00 100,000.00      0.00% 100,000.00       
   ค�าใช5จ�ายโครงการประชาคมหมู�บ5านเพื่อการจัดทําแผนพัฒนาสามปI 14,755.00        15,000.00        14,941.00        15,000.00        0.00% 15,000.00         
   ค�าใช5จ�ายโครงการบริหารศูนย.รวมข5อมูลข�าวสารอําเภอแม�พริก จังหวัดลําปาง 30,000.00        30,000.00        30,000.00        30,000.00        0.00% 30,000.00         
   ค�าใช5จ�ายโครงการอบรม สัมมนาให5ความรู5เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ท5องถิ่น 7                 7                 7                 10,000.00        0.00% 10,000.00         
   โครงการอบรม สัมมนาให5ความรู5เกี่ยวกับผู5นําท5องถิ่น 7                 7                 7                 10,000.00        7100.00% 7                  
   โครงการฝFกอบรมและศึกษาดูงานคณะผู5บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส�วน
ตําบลและพนักงานจ5างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให5บริการ
ประชาชนขององค.การบริหารส�วนตําบลแม�พริก

7                 130,000.00      17,610.00        7                 0.00% 7                  

ค�าใช5จ�ายในการพัฒนาครูผู5ดูแลเด็กของศูนย.พัฒนาเด็กเล็ก 7                 7                 7                 100.00% 10,000.00         
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ป� 2557 ป� 2558 ป� 2559 ป� 2560 ยอดต�าง ป� 2561
(%)

รายจ�ายจริง ประมาณการ

   โครงการรณรงค.สํารวจซ�อมและสร5างภาชนะเก็บน้ํา ประจําปI 2558 7                 5,000.00          7                 0.00% 7                  
ค�าบํารุงรักษาและซ�อมแซม 117,918.82      300,000.00      125,580.26 150,000.00      0.00% 150,000.00       

รวมค�าใช:สอย 1,630,560.17   1,467,400.00   977,623.43     920,000.00     32.05% 1,354,000.00   
ค�าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 291,433.00      250,000.00      164,925.05 150,000.00      0.00% 150,000.00       
วัสดุงานบ5านงานครัว 29,782.00        50,000.00        49,392.00 50,000.00        760.00% 20,000.00         
วัสดุก�อสร5าง 50,340.00        70,000.00        7                 7                 100.00% 50,000.00         
วัสดุยานพาหนะและขนส�ง 71,360.00        120,000.00      77,230.00 100,000.00      750.00% 50,000.00         
วัสดุเชื้อเพลิงและหล�อลื่น 464,552.00      450,000.00      345,335.00 270,000.00      16.67% 324,000.00       
วัสดุโฆษณาและเผยแพร� 17,790.00        40,000.00        7,550.00 30,000.00        733.33% 20,000.00         
วัสดุคอมพิวเตอร. 56,240.00        80,000.00        89,540.00 70,000.00        742.86% 40,000.00         

รวมค�าวัสดุ 981,497.00     1,060,000.00   733,972.05     670,000.00     ;2.39% 654,000.00      
ค�าสาธารณูปโภค

ค�าไฟฟOา 236,583.66      350,000.00      229,506.20 380,000.00      13.64% 440,000.00       
ค�าบริการโทรศัพท. 44,254.07        104,000.00      84,432.30 104,000.00      3.70% 108,000.00       
ค�าบริการไปรษณีย. 12,383.00        20,000.00        5,758.00 30,000.00        750.00% 15,000.00         
ค�าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 70,596.40        75,000.00        70,106.40 71,000.00        25.26% 95,000.00         

รวมค�าสาธารณูปโภค 363,817.13     549,000.00     389,802.90     585,000.00     11.09% 658,000.00      
รวมงบดําเนินงาน 3,786,896.30   3,816,400.00   2,279,773.38   2,736,000.00   23.23% 3,564,000.00   

งบลงทุน
ค�าครุภัณฑ5

ค�าครุภัณฑ5สํานักงาน
   ค�าจัดซื้อโตPะประชุมพร5อมเก5าอี้ประชุม 7                 7                 90,000.00        7100.00% 7                  
   ค�าจัดซื้อเก5าอี้จัดเลี้ยง 7                 7                 16,000.00        7100.00% 7                  
   ค�าจัดซื้อโตPะทํางานเหล็ก 5 ฟุต 38,400.00        7                 15,000.00        15,000.00        7100.00% 7                  
   เก5าอี้ทํางานผู5บริหาร 7                 6,000.00          5,000.00          7100.00% 7                  
   ค�าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 103,500.00      7                 23,900.00        88,000.00        7100.00% 7                  28



ป� 2557 ป� 2558 ป� 2559 ป� 2560 ยอดต�าง ป� 2561
(%)

รายจ�ายจริง ประมาณการ

   ค�าจัดซื้อโตPะหมู�บูชา 7                 7                 9,900.00          7100.00% 7                  
   ค�าจัดซื้อฉากกั้นห5อง 7                 7                 35,000.00        7100.00% 7                  
   ค�าจัดซื้อเก5าอี้สํานักงาน 6,000.00          7                 1,600.00          7                 0.00% 7                  
   ค�าจัดซื้อชั้นวางแฟOมตั้ง 2 ชั้น 16 ช�อง แบบล5อเลื่อน จํานวน 2 หลัง 7                 7                 7,900.00          7                 0.00% 7                  
   ค�าจัดซื้อตู5เก็บเอกสาร ชนิดบานเลื่อนกระจก 2 บาน จํานวน 5 หลัง 7                 7                 27,000.00        7                 0.00% 7                  
   ค�าจัดซื้อตู5เก็บเอกสารเหล็ก 4 ลิ้นชัก จํานวน 1 หลัง 7                 7                 5,000.00          7                 0.00% 7                  
ค�าครุภัณฑ5ไฟฟAาวิทยุ
ค�าจัดซื้อชุดไมโครโฟนพร5อมระบบเครื่องเสียงห5องประชุม อาคารอเนกประสงค. 7                 7                 50,000.00        7100.00% 7                  

ค�าจัดซื้อเครื่องบันทึกเสียง 7                 7                 3,500.00          7100.00% 7                  
ค�าครุภัณฑ5โฆษณาและเผยแพร�
   ค�าจัดซื้อกล5องถ�ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล 7                 7                 10,000.00        7100.00% 7                  
   ค�าจัดซื้อโทรทัศน. 11,950.00        7                 7                 0.00% 7                  
ค�าครุภัณฑ5งานบ:านงานครัว
   ค�าจัดซื้อตู5เย็น 9,350.00          7                 7                 0.00% 7                  
   ค�าจัดซื้อตู5ทําน้ําเย็น แบบ 1 กPอก จํานวน 2 เครื่อง 7                 7                 10,000.00        7                 0.00% 7                  
ค�าครุภัณฑ5คอมพิวเตอร5
   ค�าจัดซื้อเครื่องพิมพ.แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) 7                 7                 4,300.00          7100.00% 7                  
   ค�าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร.โน5ตบุPก สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 1 เครื่อง 7                 7                 7                 0.00% 7                  
   ค�าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร.โน5ตบุPก จํานวน 6 เครื่อง 7                 108,000.00      7                 0.00% 7                  
   ค�าจัดซื้อเครื่องพิมพ.ชนิดเลเซอร. ขาวดํา(18 หน5า/นาที) จํานวน 1 เครื่อง 7                 3,700.00          7                 0.00% 7                  
ค�าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณท5 7                 300,000.00      204,000.00      7100.00% 7                  

รวมค�าครุภัณฑ5 169,200.00     417,700.00     90,400.00       530,700.00     ;100.00% ;                 
รวมงบลงทุน 169,200.00     417,700.00     90,400.00       530,700.00     ;100.00% ;                 
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งบรายจ�ายอื่น
ค�าที่ดินและสิ่งก�อสร:าง

ประเภทอาคารต�างๆ
   โครงการก�อสร5างทางลาดผู5พิการพร5อมโครงหลังคา ณ ที่ทําการองค.การ
บริหารส�วนตําบลแม�พริก

7                 7                 96,000.00        7100.00% 7                  

รายจ�ายอื่น
   ประเภทค�าจ5างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล 1,141,207.00    20,000.00        18,000.00        20,000.00        0.00% 20,000.00         

รวมรายจ�ายอื่น 1,141,207.00   20,000.00       18,000.00       116,000.00     ;82.76% 20,000.00        
รวมงบรายจ�ายอื่น 1,141,207.00   20,000.00       18,000.00       116,000.00     ;82.76% 20,000.00        

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการที่เป=นสาธารณะประโยชน. 10,000.00        7                 7                 7                 0.00% 7                  
รวมเงินอุดหนุน 10,000.00       ;                ;                ;                0.00% ;                 

รวมงบเงินอุดหนุน 10,000.00       ;                ;                ;                0.00% ;                 
รวมงานบริหารงานทั่วไป 10,690,801.30 11,630,020.00 9,720,355.38   11,116,220.00 1.87% 11,327,520.00  

งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ)ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 385,343.00      1,080,540.00    609,621.00 1,656,000.00    724.09% 1,257,000.00     
เงินเพิ่มต�าง ๆ ของพนักงาน 13,089.00        54,000.00        0.00 54,000.00        0.00% 54,000.00         
เงินประจําตําแหน�ง 21,000.00        42,000.00        42,000.00 42,000.00        0.00% 42,000.00         
ค�าตอบแทนพนักงานจ5าง 196,010.00      374,400.00      394,440.00 416,000.00      8.77% 456,000.00       
เงินเพิ่มต�าง ๆ ของพนักงานจ5าง 51,350.00        54,000.00        57,300.00 52,000.00        728.85% 37,000.00         

รวมเงินเดือน (ฝ)ายประจํา) 666,792.00     1,604,940.00   1,103,361.00   2,220,000.00   ;16.85% 1,846,000.00   
รวมงบบุคลากร 666,792.00     1,604,940.00   1,103,361.00   2,220,000.00   ;16.85% 1,846,000.00   
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งบดําเนินงาน
ค�าตอบแทน

ค�าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 7                 10,000.00        3,000.00 10,000.00        750.00% 5,000.00          
ค�าเช�าบ5าน 25,950.00        40,000.00        63,500.00 66,000.00        15.38% 78,000.00         
เงินช�วยเหลือการศึกษาบุตร 7                 10,000.00        0.00 20,000.00        0.00% 20,000.00         
เงินช�วยเหลือค�ารักษาพยาบาล 2,046.00          7                 7                 7                 0.00% 7                  

รวมค�าตอบแทน 27,996.00       60,000.00       66,500.00       96,000.00       6.80% 103,000.00      
ค�าใช:สอย

รายจ�ายเพื่อให5ได5มาซึ่งบริการ 65,292.00        50,000.00        12,000.00 45,000.00        76.19% 189,000.00       
รายจ�ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม�เข5าลักษณะรายจ�ายอื่นๆ
   ค�าใช5จ�ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 22,104.00        50,000.00        22,536.00        20,000.00        33.33% 30,000.00         
   ค�าใช5จ�ายในการฝFกอบรมและสัมนนา 1,650.00          30,000.00        35,500.00        20,000.00        33.33% 30,000.00         
   ค�าใช5จ�ายโครงการจัดทําแผนที่ภาษี 7                 200,000.00      7                 0.00% 7                  
ค�าบํารุงรักษาและซ�อมแซม 7                 30,000.00        7,000.00 15,000.00        766.67% 5,000.00          

รวมค�าใช:สอย 89,046.00       360,000.00     77,036.00       100,000.00     60.63% 254,000.00      
ค�าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 100,685.05      50,000.00        11,561.50 30,000.00        733.33% 20,000.00         
วัสดุคอมพิวเตอร. 58,895.00        50,000.00        14,600.00 30,000.00        733.33% 20,000.00         

รวมค�าวัสดุ 159,580.05     100,000.00     26,161.50       60,000.00       ;33.33% 40,000.00        
รวมงบดําเนินงาน 276,622.05     520,000.00     169,697.50     256,000.00     35.52% 397,000.00      

งบลงทุน
ค�าครุภัณฑ5

ครุภัณฑ5สํานักงาน

   ค�าจัดซื้อตู5รางเลื่อนแบบมือผลัก ขนาด 6 ตู5 7                 7                 93,000.00 7                 0.00% 7                  
ค�าครุภัณฑ5คอมพิวเตอร5
   ค�าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร.โน5ตบุPค จํานวน 2 เครื่อง 7                 36,000.00        7                 0.00% 7                  
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รวมค�าครุภัณฑ5 ;                36,000.00       93,000.00       ;                0.00% ;                 
รวมงบลงทุน ;                36,000.00       93,000.00       ;                0.00% ;                 

รวมงานบริหารงานคลัง 943,414.05     2,160,940.00   1,366,058.50   2,476,000.00   ;9.41% 2,243,000.00   
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 11,634,215.35 13,790,960.00 11,086,413.88 13,592,220.00 ;0.16% 13,570,520.00  

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

งบดําเนินการ
ค�าใช:สอย

รายจ�ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม�เข:าลักษณะรายจ�ายหมวดอื่น ๆ
  ค�าใช5จ�ายโครงการอบรมสัมมนาให5ความรู5เกี่ยวกับกฎหมายจราจร 7                 7                 7                 10,000.00        0.00% 10,000.00         

รวมค�าใช:สอย ;                ;                ;                10,000.00       0.00% 10,000.00        
รวมงบดําเนินการ ;                ;                ;                10,000.00       0.00% 10,000.00        

งบลงทุน
ค�าครุภัณฑ5

ครุภัณฑ5ไฟฟAาและวิทยุ

   ค�าจัดซื้อเครื่องรับส�งวิทยุ จํานวน 8 เครื่อง 7                 7                 96,000.00 7                 0.00% 7                  
รวมค�าครุภัณฑ5 ;                ;                96,000.00       ;                0.00% ;                 

รวมงบลงทุน ;                ;                96,000.00       ;                0.00% ;                 
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส�วนราชการ 7                 10,000.00        7                 0.00%
รวมเงินอุดหนุน ;                10,000.00       ;                ;                0.00% ;                 

รวมงบเงินอุดหนุน ;                10,000.00       ;                ;                0.00% ;                 
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน ;                10,000.00       96,000.00       10,000.00       0.00% 10,000.00        
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งานปAองกันภัยฝ)ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
งบดําเนินงาน
ค�าใช:สอย

รายจ�ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม�เข5าลักษณะรายจ�ายอื่นๆ
   ค�าใช5จ�ายสําหรับสนับสนุนปOองกันแก5ไขป]ญหาไฟป̂าและหมอกควัน ;                ;                50,000.00        720.00% 40,000.00         
   โครงการอบรมความรู5เรื่องไฟป̂า 7                 7                 20,000.00        20,000.00        0.00% 20,000.00         
   ค�าใช5จ�ายโครงการซ5อมแผนปOองกันและบรรเทาสาธารณภัย 7                 50,000.00        19,923.00 50,000.00        0.00% 50,000.00         
   ค�าใช5จ�ายในการดําเนินการกิจการของศูนย.ปOองกันภัยฝ^ายพลเรือนองค.การ
บริหารส�วนตําบลแม�พริก 196,630.00      30,000.00        30,000.00        0.00% 30,000.00         
   ค�าใช5จ�ายโครงการลดอุบัติเหตุทางถนนช�วงเทศกาลวันขึ้นปIใหม� 7                 7                 10,000.00        0.00% 10,000.00         
   ค�าใช5จ�ายโครงการลดอุบัติเหตุทางถนนช�วงเทศกาลวันสงกรานต. 7                 7                 10,000.00        0.00% 10,000.00         
   โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนช�วงเทศกาลสําคัญ 7 วันอันตราย) 9,927.00          20,000.00        7                 0.00% 7                  
   โครงการรณรงค.ปOองกันไฟป̂าและป]ญหาหมอกควัน 7                 7                 7                 7                 0.00% 7                  

รวมค�าใช:สอย 206,557.00     100,000.00     39,923.00       170,000.00     ;5.88% 160,000.00      
รวมงบดําเนินงาน 206,557.00     100,000.00     39,923.00       170,000.00     ;5.88% 160,000.00      

งบลงทุน
ค�าครุภัณฑ5

ครุภัณฑ5ยานพาหนะและขนส�ง

   ค�าจัดซื้อรถบรรทุกน้ําอเนกประสงค. จํานวน 1 คัน 7                 7                 7                 7                 0.00% 7                  

   ค�าจัดซื้อชุดผจญเพลิง จํานวน 2 ชุด 7                 7                 7                 7                 100.00% 100,000.00       
รวมค�าครุภัณฑ5 ;                ;                ;                ;                100.00% 100,000.00      

รวมงบลงทุน ;                ;                ;                ;                100.00% 100,000.00      
รวมงานปAองกันภัยฝ)ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 206,557.00     100,000.00     39,923.00       170,000.00     34.62% 260,000.00      

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 206,557.00     110,000.00     135,923.00     180,000.00     33.33% 270,000.00      
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แผนงานการศึกษา
งานระดับก�อนวัยเรียนและประถมศึกษา
    งบบุคลากร

     เงินเดือนพนักงาน ;                ;                ;                856,000.00      75.84% 806,000.00      
     ค�าตอบแทนพนักงานจ5าง ;                ;                ;                274,000.00      5.84% 291,000.00      
     เงินเพิ่มต�างๆของพนักงานจ5าง ;                ;                ;                28,000.00        714.29% 24,000.00        

รวมงบบุคลากร ;                ;                ;                1,158,000.00   ;3.20% 1,121,000.00   
งบดําเนินงาน
ค�าตอบแทน

เงินช�วยเหลือการศึกษาบุตร 10,000.00        60.00% 25,000.00         
รวมค�าตอบแทน ;                ;                ;                10,000.00       60.00% 25,000.00        

ค�าใช:สอย
รายจ�ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม�เข5าลักษณะรายจ�ายอื่นๆ
   ค�าใช5จ�ายโครงการสนับสนุนค�าใช5จ�ายการบริหารสถานศึกษา 436,100.00      498,400.00      551,462.00 493,000.00      712.37% 432,000.00       
   ค�าใช5จ�ายในการพัฒนาครูผู5ดูแลเด็กของศูนย.พัฒนาเด็กเล็ก 7                 10,000.00        10,000.00        7100.00% 7                  

รวมค�าใช:สอย 436,100.00     508,400.00     551,462.00     503,000.00     ;14.12% 432,000.00      
ค�าวัสดุ

วัสดุการศึกษา 149,600.00      0.00% 149,600.00       
ค�าอาหารเสริม (นม) 876,070.81      907,900.00      878,342.40 891,000.00      76.62% 832,000.00       

รวมค�าวัสดุ 876,070.81     907,900.00     878,342.40     1,040,600.00   ;5.67% 981,600.00      
รวมงบดําเนินงาน 1,312,170.81   1,416,300.00   1,429,804.40   1,543,600.00   ;6.80% 1,438,600.00   

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส�วนราชการ
   อุดหนุนโรงเรียนบ5านแม�พริกบน โรงเรียนบ5านแม�เชียงรายลุ�ม โรงเรียนห5วย
ขี้นกวิทยา โรงเรียนผาป]งวิทยา เพื่อจ�ายเป=นค�าอาหารกลางวัน

1,431,060.00    1,452,000.00    1,370,000.00 1,372,000.00    76.41% 1,284,000.00     
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รวมเงินอุดหนุน 1,431,060.00   1,452,000.00   1,370,000.00   1,372,000.00   ;6.41% 1,284,000.00   
รวมงบเงินอุดหนุน 1,431,060.00   1,452,000.00   1,370,000.00   1,372,000.00   ;6.41% 1,284,000.00   

รวมงานระดับก�อนวัยเรียนและประถมศึกษา 2,743,230.81   2,868,300.00   2,799,804.40   4,083,600.00   ;5.88% 3,843,600.00   
งานศึกษาไม�กําหนดระดับ

งบดําเนินการ
ค�าใช:สอย

รายจ�ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม�เข5าลักษณะรายจ�ายอื่นๆ
   โครงการวันเด็กแห�งชาติ 40,000.00        40,000.00        37,274.00        50,000.00        0.00% 50,000.00         
   โครงการค�าพาหนะรับส�งนักเรียนบ5านปางยาว 67,969.00        70,000.00        70,000.00        70,000.00        0.00% 70,000.00         
   โครงการค�าพาหนะรับส�งนักเรียนบ5านร�มไม5ยาง 7                 16,000.00        0.00% 7                  

รวมค�าใช:สอย 107,969.00     126,000.00     107,274.00     120,000.00     120,000.00      
รวมงบดําเนินงาน 107,969.00     126,000.00     107,274.00     120,000.00     120,000.00      

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส�วนราชการ 80,000.00        160,000.00      90,000.00 150,000.00      16.67% 180,000.00       
รวมเงินอุดหนุน 80,000.00       160,000.00     90,000.00       150,000.00     16.67% 180,000.00      

รวมงบเงินอุดหนุน 80,000.00       160,000.00     90,000.00       150,000.00     16.67% 180,000.00      
รวมงานศึกษาไม�กําหนดระดับ 187,969.00     286,000.00     197,274.00     270,000.00     10.00% 300,000.00      

รวมแผนงานการศึกษา 2,931,199.81   3,154,300.00   2,997,078.40   4,353,600.00   ;4.82% 4,143,600.00   

แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

งบดําเนินงาน
ค�าใช:สอย

รายจ�ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม�เข5าลักษณะรายจ�ายอื่นๆ

   โครงการรณรงค.ปOองกันและระงับโรคไข5เลือดออกภายในพื้นที่ตําบลแม�พริก
และตําบลผาป]ง

7                 96,667.00        120,000.00      733.33% 80,000.00         
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   โครงการรณรงค.ปOองกันและระงับโรคเอดส. 7                 7                 7                 5,000.00          0.00% 5,000.00          
   โครงการรณรงค.ปOองกันโรคที่เกิดขึ้นในฤดูหนาว 7                 7                 7                 5,000.00          0.00% 5,000.00          
   โครงการรณรงค.ปOองกันโรคทางเดินหายใจ 7                 7                 7                 5,000.00          0.00% 5,000.00          
   โครงการปรุงอาหารปลอดภัย 7                 7                 7                 5,000.00          0.00% 5,000.00          
   โครงการปOองกันโรคพิษสุนัขบ5า 7                 7                 7                 40,000.00        0.00% 40,000.00         

รวมค�าใช:สอย ;                ;                96,667.00       180,000.00     ;22.22% 140,000.00      
ค�าวัสดุ

วัสดุวิทยาศาสตร.และการแพทย. 144,450.00      100,000.00      44,850.00        80,000.00        750.00% 40,000.00         
รวมค�าวัสดุ 144,450.00     100,000.00     44,850.00       80,000.00       ;50.00% 40,000.00        

รวมงบดําเนินงาน 144,450.00     100,000.00     141,517.00     260,000.00     ;30.77% 180,000.00      
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน 215,000.00      215,000.00      75,000.00        7                 0.00% 7                  
รวมเงินอุดหนุน 215,000.00     215,000.00     75,000.00       ;                0.00% ;                 

รวมงบเงินอุดหนุน 215,000.00     215,000.00     75,000.00       ;                0.00% ;                 
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 359,450.00     315,000.00     216,517.00     260,000.00     ;30.77% 180,000.00      

รวมแผนงานสาธารณสุข 359,450.00     315,000.00     216,517.00     260,000.00     ;30.77% 180,000.00      

แผนงานสังคมสงเคราะห5
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห5

งบดําเนินงาน
ค�าใช:สอย

รายจ�ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม�เข5าลักษณะรายจ�ายอื่นๆ

   โครงการ อปท.จ.ลําปางร�วมใจก�อสร5าง ปรับปรุงหรือสร5างบ5านให5กับคน
ยากจน ด5อยโอกาส

7                 7                 49,890.80        40,000.00        42.86% 70,000.00         
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รวมค�าใช:สอย ;                ;                49,890.80       40,000.00       42.86% 70,000.00        
รวมงบดําเนินงาน ;                ;                49,890.80       40,000.00       42.86% 70,000.00        

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห5 ;                ;                49,890.80       40,000.00       42.86% 70,000.00        
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห5 ;                ;                49,890.80       40,000.00       42.86% 70,000.00        

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ)ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 604,985.00      718,200.00      434,756.00 946,000.00      74.23% 906,000.00       
เงินเพิ่มต�าง ๆ ของพนักงาน 17,975.00        18,000.00        7                 0.00% 7                  
เงินประจําตําแหน�ง 42,000.00        42,000.00        7                 42,000.00        0.00% 42,000.00         
ค�าตอบแทนพนักงานจ5าง 108,120.00      395,520.00      295,600.00 312,000.00      7.42% 337,000.00       
เงินเพิ่มต�าง ๆ ของพนักงานจ5าง 17,350.00        54,000.00        23,240.00 8,000.00          7100.00% 7                  

รวมเงินเดือน (ฝ)ายประจํา) 790,430.00     1,227,720.00   753,596.00     1,308,000.00   ;1.76% 1,285,000.00   
รวมงบบุคลากร 790,430.00     1,227,720.00   753,596.00     1,308,000.00   ;1.76% 1,285,000.00   

งบดําเนินงาน
ค�าตอบแทน

ค�าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 7                 10,000.00        10,000.00        750.00% 5,000.00          
ค�าเช�าบ5าน 29,500.00        40,000.00        36,000.00        14.29% 42,000.00         
เงินช�วยเหลือการศึกษาบุตร 3,750.00          20,000.00        20,000.00        0.00% 20,000.00         
เงินช�วยเหลือค�ารักษาพยาบาล 1,141.00          7                 7                 0.00% 7                  

รวมค�าตอบแทน 34,391.00       70,000.00       ;                66,000.00       1.49% 67,000.00        
ค�าใช:สอย

รายจ�ายเพื่อให5ได5มาซึ่งบริการ 45,300.00        100,000.00      25,940.00        40,000.00        73.33% 150,000.00       
รายจ�ายเกี่ยวเนื่องการปฏิบัติราชการที่ไม�เข5าลักษณะรายจ�ายอื่นๆ
   ค�าใช5จ�ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 10,592.00        30,000.00        6,824.00          20,000.00        0.00% 20,000.00         37
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   ค�าใช5จ�ายในการฝFกอบรมและสัมมนา 7                 20,000.00        16,800.00        20,000.00        0.00% 20,000.00         
ค�าบํารุงรักษาและซ�อมแซม 16,000.00        30,000.00        20,500.00        450,000.00      35.27% 695,180.00       

รวมค�าใช:สอย 71,892.00       180,000.00     70,064.00       530,000.00     885,180.00      
ค�าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 12,125.00        30,000.00        10,914.00        20,000.00        0.00% 20,000.00         
วัสดุคอมพิวเตอร. 5,280.00          30,000.00        5,604.00          20,000.00        0.00% 20,000.00         
วัสดุก�อสร5าง 12,725.00        250,000.00      125,199.40      100,000.00      0.00% 100,000.00       
วัสดุไฟฟOาและวิทยุ 89,991.00        110,000.00      7                 7                 0.00% 7                  

รวมค�าวัสดุ 120,121.00     420,000.00     141,717.40     140,000.00     0.00% 140,000.00      
รวมงบดําเนินงาน 226,404.00     670,000.00     211,781.40     736,000.00     32.61% 1,092,180.00   

งบลงทุน
ค�าครุภัณฑ5

ครุภัณฑ5สํานักงาน

   ค�าจัดซื้อตู5เหล็กเก็บแฟOมเอกสาร จํานวน 2 หลัง 7                 12,400.00        7                 7                 0.00% 7                  

ครุภัณฑ5สํารวจ

   ค�าจัดซื้อเครื่องหาพิกัดด5วยสัญญาณดาวเทียม 7                 25,000.00        7                 7                 0.00% 7                  

ค�าครุภัณฑ5คอมพิวเตอร5
   ค�าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร.โน5ตบุPค สําหรับสํานักงาน จํานวน 1 เครื่อง 7                 7                 7                 7                 0.00% 7                  
   ค�าจัดซื้อเครื่องพิมพ.แบบฉีดหมึก (Inkjet  Printer)สําหรับกระดาษขนาด A3
 จํานวน 1 เครื่อง

7                 9,900.00          7                 7                 0.00% 7                  

   ค�าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร. สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 1 เครื่อง 100.00% 16,000.00         
   ค�าจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟOา จํานวน 1 เครื่อง 0.00% 7                  

รวมค�าครุภัณฑ5 ;                47,300.00       ;                ;                100.00% 16,000.00        
รวมงบลงทุน ;                47,300.00       ;                ;                100.00% 16,000.00        

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 1,016,834.00   1,945,020.00   965,377.40     2,044,000.00   14.59% 2,393,180.00   
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งานไฟฟAาและถนน
งบดําเนินงาน
ค�าวัสดุ

วัสดุไฟฟOาและวิทยุ 7                 7                 45,727.00       100,000.00 66.67%        300,000.00 
รวมค�าวัสดุ ;                ;                45,727.00       100,000.00     66.67% 300,000.00      

รวมงบดําเนินการ ;                ;                45,727.00       100,000.00     66.67% 300,000.00      
งบลงทุน 7                 
ค�าที่ดินและสิ่งก�อสร:าง

ค�าก�อสร5างสิ่งสาธารณูปโภค
โครงการก�อสร5างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายซอย 1 เชื่อมถนนสายหลัก
สาย ลป 3045

7                 7                 7                 7                 100.00% 136,500.00       

โครงการก�อสร5างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยบ5านนางปIน 7                 7                 7                 7                 100.00% 78,200.00         
โครงการก�อสร5างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย 6 7                 7                 7                 7                 100.00% 127,000.00       
โครงการก�อสร5างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยบ5านนายลาน 7                 7                 7                 7                 100.00% 26,300.00         
โครงการก�อสร5างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยบ5านนายเป=ง 7                 7                 7                 7                 100.00% 41,200.00         
โครงการก�อสร5างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเข5าศูนย.พัฒนาเด็กเล็ก 7                 7                 7                 7                 100.00% 227,000.00       
โครงการก�อสร5างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข5างโรงเรียนบ5านแม�พริกบน 7                 7                 7                 7                 100.00% 177,000.00       
โครงการก�อสร5างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ5านวังสําราญ–สี่แยกน้ําปลา 
เชื่อมต�อถนนสาย 1102 และ 1264

7                 7                 7                 7                 100.00% 285,000.00       

โครงการก�อสร5างรางระบายน้ําสายหน5าโรงเรียนห5วยขี้นกวิทยา–หน5าบ5านนาย
ซ5อน

7                 7                 7                 7                 100.00% 322,000.00       

โครงการก�อสร5างรางระบายน้ําสายซอย 4 บ5านร�มไม5ยาง 7                 7                 7                 7                 100.00% 182,000.00       
โครงการก�อสร5างรางระบายน้ําสายบ5านดอย บ5านสันขี้เหล็ก 7                 7                 7                 7                 100.00% 213,000.00       
โครงการก�อสร5างท�อลอดเหลี่ยมห5วยขัวลึก บ5านปางยาว 7                 7                 7                 7                 100.00% 143,000.00       
โครงการติดตั้งราวกันตก ซอย 1 บ5านนาริน 7                 7                 7                 100.00% 17,000.00         
โครงการก�อสร5างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ�งแม�วอด บ5านนาริน 7                 7                 7                 7                 100.00% 100,000.00       
โครงการก�อสร5างดาดลําเหมืองคอนกรีตทุ�งนาแต5 7                 7                 7                 7                 100.00% 226,000.00       39
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โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอย 3 บ5านผาป]งกลาง 7                 7                 7                 100.00% 145,000.00       
โครงการติดตั้งราวกันตกสายหอกระจายข�าว บ5านผาป]งกลาง 7                 7                 7                 7                 100.00% 26,500.00         
โครงการก�อสร5างดาดลําเหมืองคอนกรีตทุ�งต5นงุPน (ระยะที่ 1) 7                 7                 7                 7                 100.00% 250,000.00       
โครงการขุดลอกสระประมง บ5านเด�นอุดม 7                 7                 7                 7                 100.00% 168,000.00       
โครงการก�อสร5างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย 1 เชื่อมซอย 6 ม.3 ต.แม�พริก 120,300.00      7                 122,000.00      7100.00% 7                  
โครงการก�อสร5างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 6 ม.ต.แม�พริก 277,147.00      7                 7                 77,000.00        7100.00% 7                  
โครงการก�อสร5างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบแม�น้ําวังท5ายบ5าน ม.3 ต.แม�พริก 7                 7                 7                 88,900.00        7100.00% 7                  

โครงการก�อสร5างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 5/2 ม.3 ต.แม�พริก 7                 7                 7                 29,600.00        7100.00% 7                  
โครงการก�อสร5างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน5าสํานักสงฆ.ปางยาว ม.8  
ต.แม�พริก

7                 7                 7                 176,500.00      7100.00% 7                  

โครงการก�อร5างถนนลูกรังสายทุ�งใหม�7น้ําดิบ7น้ําคราม ม.10 ต.แม�พริก 7                 7                 7                 200,000.00      7100.00% 7                  
โครงการก�อสร5างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรอบนอก ม.11 ต.แม�พริก 7                 7                 7                 293,500.00      7100.00% 7                  
โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย 3, ซอย 4, ซอย 7 ม.1 ต.ผาป]ง 7                 7                 7                 78,300.00        7100.00% 7                  
โครงการก�อสร5างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแม�กbองจาง ม.2 ต.ผาป]ง 7                 7                 7                 97,200.00        7100.00% 7                  
โครงการเทไหล�ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู�บ5าน ม.2 ต.ผาป]ง 7                 7                 7                 73,000.00        7100.00% 7                  
โครงการก�อสร5างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ5านนายสุเกต7ทางขึ้นพระธาตุ 
12 ราศี ม.5 ต.ผาป]ง

7                 7                 7                 200,000.00      7100.00% 7                  

โครงการก�อสร5างดาดลําเหมืองแม�กbองจางใต5 ม.2 ต.ผาป]ง 7                 7                 7                 86,000.00        7100.00% 7                  
โครงการก�อสร5างรางระบายน้ําสายหน5าโรงเรียนห5วยขี้นกวิทยา ม.7 ต.แม�พริก 7                 7                 7                 249,000.00      7100.00% 7                  
โครงการก�อสร5างรางระบายน้ําซอย 4 ม.9 ต.แม�พริก 7                 7                 7                 293,000.00      7100.00% 7                  
โครงการก�อสร5างดาดลําเหมืองทุ�งม�องล�อง ม.3 ต.ผาป]ง 7                 7                 7                 118,000.00      7100.00% 7                  
โครงการก�อสร5างดาดลําเหมืองแม�ขยาก ม.3 ต.ผาป]ง 7                 7                 7                 191,600.00      7100.00% 7                  
โครงการก�อสร5างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 1 กลุ�มพัฒนาที่ 1 ม.7 ต.แม�พริก 7                 238,904.00      99,500.00        7                 0.00% 7                  
โครงการก�อสร5างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 2/2 ม.9 ต.แม�พริก 7                 7                 99,500.00        7                 0.00% 7                  
โครงการก�อสร5างรางระบายน้ําถนนสายหลัก ม.11 ต.แม�พริก 7                 7                 176,822.53      7                 0.00% 7                  
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โครงการก�อสร5างขุดและทําดาดลําเหมืองคอนกรีตทุ�งเด�นเหนือและทุ�งนอก     
 ม.6 ต.แม�พริก

7                 99,500.00        7                 0.00% 7                  

โครงการขุดและดาดลําเหมืองคอนกรีตทุ�งนาบวก ม.3 ต.ผาป]ง 7                 226,000.00      7                 7                 0.00% 7                  
โครงการก�อสร5างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 3 ม.9 ต.แม�พริก 7                 93,882.00        7                 7                 0.00% 7                  
โครงการก�อสร5างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู�บ5าน ม.6 ต.แม�พริก 92,500.00        7                 7                 7                 0.00% 7                  
โครงการก�อสร5างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเข5าสุสาน ม.7 ต.แม�พริก 194,500.00      7                 7                 7                 0.00% 7                  
โครงการก�อสร5างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเข5าสุสาน (บ5านนาริน) ม.1 ต.ผาป]ง 187,000.00      7                 7                 7                 0.00% 7                  
โครงการก�อสร5างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเข5าสุสาน (ระยะที่ 2) ม.4 ต.ผาป]ง 167,700.00      7                 7                 7                 0.00% 7                  
โครงการก�อสร5างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอย 2/3 หมู�ที่ 9 บ5านร�มไม5ยาง 7                 129,000.00      7                 7                 0.00% 7                  
โครงการก�อสร5างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยบ5านนางจํารูญ หมู�ที่ 3 บ5าน
แม�เชียงรายลุ�ม

73,800.00        7                 7                 0.00% 7                  

โครงการก�อสร5างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยบ5านนางสุนีรัตน. หมู�ที่ 3 
บ5านแม�เชียงรายลุ�ม

95,800.00        7                 7                 0.00% 7                  

โครงการก�อสร5างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยบ5านนายตีน หมู�ที่ 3 บ5านแม�
เชียงรายลุ�ม

84,800.00        7                 7                 0.00% 7                  

โครงการก�อสร5างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยบ5านนายประพันธ. หมุ�ที่ 3 
บ5านแม�เชียงรายลุ�ม

63,000.00        7                 7                 0.00% 7                  

โครงการก�อสร5างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยบ5านนายสีอูน หมู�ที่ 3 บ5าน
แม�เชียงรายลุ�ม

112,000.00      7                 7                 0.00% 7                  

โครงการก�อสร5างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยสายบ5านนายยิ่ง หมู�ที่ 3 
บ5านแม�เชียงรายลุ�ม

90,800.00        7                 7                 0.00% 7                  

โครงการก�อสร5างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ5านวังสําราญ7สี่แยกน้ําปลา 7                 293,500.00      7100.00% 7                  
โครงการก�อสร5างถนนลูกรังซอย 14 หมู�ที่ 11 บ5านแพะดอกเข็ม 56,800.00        7                 7                 0.00% 7                  
โครงการก�อสร5างถนนลูกรังภายในองค.การบริหารส�วนตําบลแม�พริก 197,000.00      7                 7                 0.00% 7                  
โครงการก�อสร5างถนนลูกรังสายทุ�งแพะ 7                 59,800.00        7100.00% 7                  
โครงการก�อสร5างถนนลูกรังสายเลียบลําห5วยแม�พริก 7                 121,400.00      7100.00% 7                  
โครงการก�อสร5างรางระบายน้ําสายประปาหมู�บ5าน 490,000.00      7                 7                 0.00% 7                  41
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โครงการซ�อมแซมดาดลําเหมืองสายท�าสูบ, สายท5ายเหมือง, สายทุ�งข5าวเน�า, 
สายทุ�งแพะ และสายทุ�งใต5

215,000.00      7                 7                 0.00% 7                  

โครงการเสริมผิวลาดยาง Asphaltic concrete ซอย 9 หมู�ที่ 3 บ5านแม�
เชียงรายลุ�ม

200,000.00      7                 7                 0.00% 7                  

โครงการก�อสร5างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน5าบ5านผู5ใหญ�สมรักษ.,หน5าบ5าน
 อ.สุคนธ. ม.8 ต.แม�พริก

7                 119,000.00      7                 7                 0.00% 7                  

โครงการก�อสร5างท�อลอดเหลี่ยมห5วยหลิ่งโป̂ง ม.8 ต.แม�พริก 119,000.00      7                 7                 7                 0.00% 7                  
โครงการติดตั้งราวกันตกสายบ5านเด�นอุดม7วัดผาป]งกลาง ม.5 ต.ผาป]ง 196,500.00      268,800.00      7                 7                 0.00% 7                  

รวมค�าที่ดินและสิ่งก�อสร:าง 1,939,347.00   2,269,386.00   375,822.53     2,848,300.00   1.47% 2,890,700.00   
รวมงบลงทุน 1,939,347.00   2,269,386.00   375,822.53     2,848,300.00   1.47% 2,890,700.00   

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส�วนราชการ 530,712.93      250,000.00      ;                170,000.00      770.59% 50,000.00         
รวมเงินอุดหนุน 530,712.93     250,000.00     ;                170,000.00     ;70.59% 50,000.00        

รวมงบเงินอุดหนุน 530,712.93     250,000.00     ;                170,000.00     ;70.59% 50,000.00        
รวมงานไฟฟAาและถนน 2,470,059.93   2,519,386.00   421,549.53     3,118,300.00   3.78% 3,240,700.00   

รวมแผนงานเคหะและชุมชน 3,486,893.93   4,464,406.00   1,386,926.93   5,162,300.00   8.37% 5,633,880.00   
แผนงานสร:างความเข:มแข็งของชุมชน
งานส�งเสริมและสนับสนุนความเข:มแข็งชุมชน

งบดําเนินงาน
ค�าใช:สอย

รายจ�ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม�เข5าลักษณะรายจ�ายอื่นๆ
   โครงการรณรงค.ปOองกันป]ญหายาเสพติด 7                 7                 7                 10,000.00 0.00% 10,000.00         
   โครงการปลูกป̂า บวชป̂า สืบชะตา เวทีเสวนา 7                 7                 7                 10,000.00 0.00% 10,000.00         
   โครงการให5ความรู5เรื่องสิทธิหน5าที่และบทบาทของสตรี 7                 7                 7                 5,000.00 0.00% 5,000.00          
   โครงการให5ความรู5เรื่องสิทธิหน5าที่และบทบาทของผู5สูงอายุ 7                 7                 7                 5,000.00 50.00% 10,000.00         
   โครงการให5ความรู5เรื่องสิทธิหน5าที่และบทบาทของผู5พิการ 7                 7                 7                 5,000.00 0.00% 5,000.00          42
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   ค�าใช5จ�ายในการส�งเสริมอาชีพ 7                 7                 7                 50,000.00 0.00% 50,000.00         
    โครงการส�งเสริมอาชีพฝFกอบรมการติดตั้งไฟฟOาเบื้องต5น 7                 7                 7                 30,000.00 0.00% 30,000.00         

   ค�าใช5จ�ายสําหรับปOองกันและแก5ไขป]ญหายาเสพติด 7                 7                 7                 50,000.00 0.00% 50,000.00         
   โครงการการศึกษาเพื่อต�อต5านการใช5ยาเสพติดในโรงเรียน(D.A.R.E.) 7                 10,000.00        7                 7                 0.00% 7                  
   โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันต�อต5านยาเสพติด 780.00            10,000.00        7                 7                 0.00% 7                  
   โครงการปลูกป̂าเฉลิมพระเกียรติเทิดไท5องค.ราชัน 7                 100,000.00      7                 7                 0.00% 7                  
   โครงการรณรงค.ปOองกันไฟป̂าและป]ญหาหมอกควัน 4,862.00          5,000.00          7                 7                 0.00% 7                  
   โครงการอนุรักษ.ป̂าชุมชนบ5านแม�เชียงรายลุ�ม 7                 20,000.00        7                 7                 0.00% 7                  
   โครงการอบรมความรู5เรื่องไฟป̂า 7                 20,000.00        7                 7                 0.00% 7                  

รวมค�าใช:สอย 5,642.00         165,000.00     ;                165,000.00     2.94% 170,000.00      
รวมงบดําเนินงาน 5,642.00         165,000.00     ;                165,000.00     2.94% 170,000.00      

งบลงทุน
ค�าที่ดินและสิ่งก�อสร:าง

อาคารต�างๆ 304,663.77      
   โครงการก�อสร5างโรงเก็บของ คสล.ประจําหมู�บ5าน 7                 214,000.00      7                 0.00% 7                  
   โครงการก�อสร5างโรงเก็บของประจําหมู�บ5าน 197,500.00      7                 7                 7                 0.00% 7                  
   โครงการต�อเติมโรงเก็บของประจําหมู�บ5าน 7                 7                 7                 7                 0.00% 7                  
   โครงการปรับปรุงศาลาเอนกประสงค.ประจําหมู�บ5าน 7                 7                 7                 7                 0.00% 7                  
ค�าก�อสร5างสิ่งสาธารณูปการ 7                  
   โครงการติดตั้งหอกระจายข�าวประจําหมู�บ5านพร5อมอุปกรณ.กระจายเสียง
และอาคาร คสล.เก็บเครื่องเสียง

7                 117,000.00      ;                0.00% 7                  

   โครงการปรับปรุงหอกระจายข�าวประจําหมู�บ5าน 7                 7                 7                 7                 0.00% 7                  
รวมค�าที่ดินและสิ่งก�อสร:าง 197,500.00     331,000.00     304,663.77     ;                0.00% ;                 

รวมงบลงทุน 197,500.00     331,000.00     304,663.77     ;                0.00% ;                 
งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนส�วนราชการ 10,000.00        30,000.00        45,000.00        20,000.00        0.00% 20,000.00         43
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เงินอุดหนุนกิจการที่เป=นสาธารณะประโยชน. 30,000.00        40,000.00        7                 30,000.00        0.00% 30,000.00         
เงินอุดหนุนเอกชน 7                 7                 7                 10,000.00        0.00% 10,000.00         

รวมเงินอุดหนุน 40,000.00        70,000.00        45,000.00        60,000.00        0.00% 60,000.00         
รวมงบเงินอุดหนุน 40,000.00        70,000.00        45,000.00        60,000.00        0.00% 60,000.00         

รวมงานส�งเสริมและสนับสนุนความเข:มแข็งชุมชน 243,142.00     566,000.00     349,663.77     225,000.00     2.17% 230,000.00      
รวมแผนงานสร:างความเข:มแข็งของชุมชน 243,142.00     566,000.00     349,663.77     225,000.00     2.17% 230,000.00      

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบดําเนินงาน
ค�าใช:สอย

รายจ�ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม�เข5าลักษณะรายจ�ายอื่นๆ
  โครงการเสริมสร5างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในการปฏิบัติราชการ 4,665.00          5,000.00          4,950.00          5,000.00          0.00% 5,000.00          

รวมค�าใช:สอย 4,665.00         5,000.00         4,950.00         5,000.00         0.00% 5,000.00         
รวมงบดําเนินงาน 4,665.00         5,000.00         4,950.00         5,000.00         0.00% 5,000.00         

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 4,665.00         5,000.00         4,950.00         5,000.00         0.00% 5,000.00         
งานกีฬาและนันทนาการ

งบดําเนินงาน
ค�าใช:สอย

รายจ�ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม�เข5าลักษณะรายจ�ายอื่นๆ
  ค�าใช5จ�ายในการแข�งขันกีฬาปรองดองสมานฉันท. 28,548.00        7                 7                 0.00% 7                  
  โครงการแข�งขันกีฬาต5านยาเสพติด 7                 70,000.00        0.00% 7                  

รวมค�าใช:สอย 28,548.00       70,000.00       ;                ;                0.00% ;                 
รวมงบดําเนินงาน 28,548.00       70,000.00       ;                ;                0.00% ;                 

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน 7                 20,000.00        0.00% 7                  
รวมเงินอุดหนุน ;                20,000.00       ;                ;                0.00% ;                 44
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รวมงบเงินอุดหนุน ;                20,000.00       ;                ;                0.00% ;                 
รวมงานกีฬาและนันทนาการ 28,548.00       90,000.00       ;                ;                0.00% ;                 

งานศาสนา วัฒนธรรมท:องถิ่น
งบดําเนินงาน
ค�าใช:สอย

รายจ�ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม�เข5าลักษณะรายจ�ายอื่นๆ 172,000.00      
   ค�าใช5จ�ายโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต. 7                 7                 7                 30,000.00 0.00% 30,000.00         
   ค�าใช5จ�ายโครงการจัดงานลอยกระทง 200,000.00      7                 70,000.00 0.00% 70,000.00         
   ค�าใช5จ�ายโครงการถวายเทียนพรรษาเนื่องในวันเข5าพรรษา 10,000.00        10,000.00        7                 5,000.00 0.00% 5,000.00          
   ค�าใช5จ�ายโครงการส�งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา 5,000.00          7                 5,000.00 0.00% 5,000.00          
   ค�าใช5จ�ายโครงการรดน้ําดําหัวผู5สูงอายุ 199,970.00      200,000.00      7                 7                 0.00% 7                  
   ค�าใช5จ�ายโครงการส�งเสริมศิลปะพื้นบ5าน(กลองยาว) 10,000.00        7                 7                 0.00% 7                  

รวมค�าใช:สอย 209,970.00     425,000.00     172,000.00     110,000.00     0.00% 110,000.00      
รวมงบดําเนินงาน 209,970.00     425,000.00     172,000.00     110,000.00     0.00% 110,000.00      

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน 113,000.00      140,000.00      110,000.00      45,000.00        711.11% 40,000.00         
รวมเงินอุดหนุน 113,000.00     140,000.00     110,000.00     45,000.00       ;11.11% 40,000.00        

รวมงบเงินอุดหนุน 113,000.00     140,000.00     110,000.00     45,000.00       ;11.11% 40,000.00        
รวมงานศาสนา วัฒนธรรมท:องถิ่น 322,970.00     565,000.00     282,000.00     155,000.00     ;3.23% 150,000.00      

รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 356,183.00     660,000.00     286,950.00     160,000.00     ;3.13% 155,000.00      

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานโครงสร:างพื้นฐาน

งบลงทุน
ค�าที่ดินและสิ่งก�อสร:าง

ค�าสิ่งก�อสร5างและสาธารณูปโภค 45
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โครงการก�อสร5างพนังปOองกันตลิ่งพังวัดผาป]งกลาง7บ5านเด�นอุดม หมู�ที่ 5 บ5าน
เด�นอุดม

0 304,000.00 0 0 0.00% 7                  

โครงการก�อสร5างระบบประปาหมู�บ5าน 0 0 300,417.00 0 0.00% 7                  
โครงการก�อสร5างหอถังสูง หมู�ที่ 10 บ5านสันขี้เหล็ก 0 200,000.00 0 0 0.00% 7                  
โครงการขุดเจาะบ�อบาดาล ณ องค.การบริหารส�วนตําบลแม�พริก 0 232,000.00 0 0 0.00% 7                  
โครงการขุดเจาะบ�อบาดาลประจําหมู�บ5าน หมู�ที่ 3 บ5านผาป]งกลาง 0 243,600.00 0 0 0.00% 7                  
โครงการขุดบ�อบาดาลเพื่อการอุปโภค7บริโภค สะพานห5วยไร� 0 0 0 193,000.00
โครงการขุดสระน้ํา SML หมู�ที่ 4 บ5านห5วยไร� 0 148,000.00 0 0
โครงการติดตั้งถังกรองน้ําระบบประปาหมู�บ5าน 0 98,000.00 0 0
โครงการปรับปรุงระบบประปาพร5อมก�อสร5างโรงสูบน้ํา 62,000.00 0 0 0
โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู�บ5าน หมู�ที่ 1 บ5านนาริน 0 268,600.00 0 0
โครงการวางท�อเมนระบบประปาหมุ�บ5าน หมู�ที่ 6 บ5านวังสําราญ 0 327,600.00 0 0
โครงการวางท�อระบบประปาหมู�บ5าน 0 102,199.68 0 0

รวมค�าที่ดินและสิ่งก�อสร:าง 62,000.00       1,923,999.68   300,417.00     193,000.00     ;100.00% ;                 
รวมงบลงทุน 62,000.00       1,923,999.68   300,417.00     193,000.00     ;100.00% ;                 

รวมงานโครงสร:างพื้นฐาน 62,000.00       1,923,999.68   300,417.00     193,000.00     ;100.00% ;                 
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 62,000.00       1,923,999.68   300,417.00     193,000.00     ;100.00% ;                 

แผนงานการเกษตร
งานส�งเสริมการเกษตร

งบบุคลากร
เงินเดือน
   ประเภทค�าตอบแทนพนักงานจ5าง 7                 7                 7                 108,000.00      0.00% 108,000.00       
   ประเภทเงินเพิ่มต�างๆของพนักงานจ5าง 7                 7                 7                 12,000.00        0.00% 12,000.00         

รวมเงินเดือน ;                ;                ;                120,000.00     0.00% 120,000.00      
รวมงบบุคลากร ;                ;                ;                120,000.00     0.00% 120,000.00      
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ป� 2557 ป� 2558 ป� 2559 ป� 2560 ยอดต�าง ป� 2561
(%)

รายจ�ายจริง ประมาณการ

งบดําเนินการ
ค�าใช:สอย

รายจ�ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม�เข5าลักษณะรายจ�ายอื่นๆ 15,000.00        
 โครงการปลูกป̂าเฉลิมพระเกียรติเทิดไท5องค.ราชัน 7                 7                 7                 50,000.00        0.00% 50,000.00         
โครงการอบรมปลูกจิตสํานึกในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล5อม 7                 7                 7                 10,000.00        0.00% 10,000.00         
 โครงการประชุมเพิ่มศักย.ภาพคณะกรรมการบริหารศูนย.บริการฯและกลุ�ม
อาชีพตําบลแม�พริก

7                 20,000.00        7                 7                 0.00% 7                  

 โครงการแผ�นดินธรรมแผ�นดินทอง(กิจกรรมโครงการปลูกผักปลอดสารพิษ
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง)

7                 12,000.00        7                 7                 0.00% 7                  

 โครงการศูนย.บริการและถ�ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลผาป]ง 20,000.00        20,000.00        7                 7                 0.00% 7                  

 โครงการศูนย.บริการและถ�ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลแม�พริก 20,000.00        7                 7                 7                 0.00% 7                  

รวมค�าใช:สอย 40,000.00       52,000.00       15,000.00       60,000.00       0.00% 60,000.00        
ค�าวัสดุ

วัสดุการเกษตร 7,948.00          18,000.00        20,230.00        30,000.00        0.00% 30,000.00         
รวมค�าวัสดุ 7,948.00         18,000.00       20,230.00       30,000.00       0.00% 30,000.00        

รวมงบดําเนินงาน 47,948.00       70,000.00       35,230.00       90,000.00       0.00% 90,000.00        
รวมงานส�งเสริมการเกษตร 47,948.00       70,000.00       35,230.00       210,000.00     0.00% 210,000.00      

รวมแผนงานการเกษตร 47,948.00       70,000.00       35,230.00       210,000.00     0.00% 210,000.00      

แผนงานงบกลาง

งานงบกลาง

งบกลาง
   เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 87,400.00        133,100.00      120,833.00      140,000.00      3.45% 145,000.00       
   เบี้ยยังชีพผู5สูงอายุ 7                 7                 7                 10,130,000.00  4.47% 10,604,000.00   
   เบี้ยยังชีพคนพิการ 7                 7                 7                 2,209,000.00    16.55% 2,647,000.00     
   เบี้ยยังชีพผู5ป̂วยเอดส. 94,500.00        108,000.00      98,500.00        108,000.00      0.00% 108,000.00       
   เงินสํารองจ�าย 504,903.00      741,820.00      553,240.00      750,880.00      70.53% 746,900.00       47



ป� 2557 ป� 2558 ป� 2559 ป� 2560 ยอดต�าง ป� 2561
(%)

รายจ�ายจริง ประมาณการ

   รายจ�ายตามข5อผูกพัน 85,168.00        115,000.00      109,702.00      130,000.00      75.38% 123,000.00       
   เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข5าราชการส�วนท5องถิ่น 120,000.00      160,600.00      152,840.00      156,000.00      4.35% 163,100.00       

รวมงานงบกลาง 891,971.00     1,258,520.00   1,035,115.00   13,623,880.00 6.28% 14,537,000.00  

รวมแผนงานงบกลาง 891,971.00     1,258,520.00   1,035,115.00   13,623,880.00 6.28% 14,537,000.00  

รวมทุกแผนงาน 20,219,560.09 26,313,185.68 17,880,125.78 38,000,000.00 2.56% 39,000,000.00  
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ�ายงบประมาณรายจ�ายท่ัวไป  
ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2561 
องค#การบริหารส�วนตําบลแม�พริก 
อําเภอแม�พริก  จังหวัดลําปาง 

ตั้งงบประมาณ 39,000,000 บาท จ�ายจากรายได/จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร  และหมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป 
แยกเป3น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป [00110] 
 
แผนงานบริหารงานท่ัวไป [00110]      รวม 13,570,520 บาท 
งานบริหารท่ัวไป  [00111]                             รวม 11,327,520 บาท   
1. งบบุคลากร   [200000]           รวม 7,743,520 บาท   

1.1  หมวดเงินเดือน (ฝ<ายการเมือง) [210000]      รวม 3,089,520 บาท  
1.1.1 ประเภทเงินเดือนนายก/รองนายก  [210100]     จํานวน 514,080 บาท  
                � นายก อบต. จํานวน 1 อัตรา ๆ เดือนละ 20,400 บาท เป�นเงิน 244,800 บาท 
                � รองนายก อบต. จํานวน  2  อัตรา ๆ เดือนละ 11,220 บาท เป�นเงิน 269,280 บาท    

 1.1.2 ประเภทเงินค�าตอบแทนประจําตําแหน�งนายก/รองนายก [210200] จํานวน 42,120 บาท 
                � นายก อบต. จํานวน 1 อัตราๆ เดือนละ 1,750 บาท เป�นเงิน   21,000  บาท 
                � รองนายก อบต. จํานวน  2  อัตรา ๆ เดือนละ 880 บาท เป�นเงิน   21,120  บาท    

          1.1.3 ประเภทเงินค�าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก  [210300]    จํานวน 42,120 บาท 
                � นายก อบต. จํานวน 1 อัตราๆ เดือนละ 1,750 บาท เป�นเงิน 21,000 บาท 
                � รองนายก อบต. จํานวน  2  อัตราๆ เดือนละ 880 บาท เป�นเงิน 21,120 บาท    

1.1.4 ประเภทเงินค�าตอบแทนเลขานุการและท่ีปรึกษานายก อบต. [210400] จํานวน 86,400 บาท   
     เพ่ือจ'ายเป�นเ งินตอบแทนรายเดือนแก' เลขานุการนายกองค,การบริหารส'วนตําบล         

จํานวน 1 อัตรา ๆ เดือนละ 7,200 บาท เป�นเงิน 86,000 บาท 

1.1.5 ประเภทเงินค�าตอบแทนสมาชิกสภาองค#กรปกครองส�วนท/องถ่ิน [210600]    
                   จํานวน 2,318,400 บาท   

    เพ่ือจ'ายเป�นค'าตอบแทนประธานสภา  รองประธานสภา  และสมาชิกสภาองค,การบริหาร
ส'วนตําบล ดังนี้ 

              �  ประธานสภา จาํนวน 1 อัตราๆเดือนละ 11,220 บาท  เป�นเงิน     134,640 บาท 
              �  รองประธานสภา จํานวน 1 อัตราๆเดือนละ 9,180 บาท เป�นเงิน     110,160 บาท 

               �  สมาชิกสภา  จาํนวน 24 อัตราๆเดือนละ 7,200 บาท   เป�นเงิน   2,073,600      บาท 
1.1.6 ประเภทเงินค�าตอบแทนอ่ืน [210700]      จํานวน 86,400 บาท 
       เพ่ือจ'ายเป�นค'าเลขานุการสภาองค,การบริหารส'วนตําบล จํานวน 1 อัตราๆเดือนละ 7,200 

บาท เป�นเงิน 86,400 บาท   
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1.2  หมวดเงินเดือน (ฝ<ายประจํา) [220000]       รวม  4,654,000 บาท  

1.2.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน [220100]     จํานวน 2,620,000 บาท      
เพ่ือจ'ายเป�นเงินเดือนให7แก'พนักงานส'วนตําบล  พร7อมปรับปรุงเงินเดือน จํานวน 8 อัตรา 

ตําแหน'ง ปลัดองค,การบริหารส'วนตําบล  หัวหน7าสํานักปลัดฯ นักวิเคราะห,นโยบายและแผน  นักพัฒนาชุมชน นัก
ทรัพยากรบุคคล  นักวิชาการศึกษา เจ7าพนักงานธุรการ  เจ7าพนักงานป?องกันและบรรเทาสาธารณภัย  

1.2.2 ประเภทเงินเพ่ิมต�างๆของพนักงาน  [220200]     จํานวน  84,000 บาท   
          เงินค�าตอบแทนรายเดือน ตั้งไว/ 84,000 บาท เพ่ือจ'ายเป�นเงินค'าตอบแทนรายเดือนของ

ผู7บริหารตําแหน'งปลัดองค,การบริหารส'วนตําบล   

1.2.3 ประเภทเงินประจําตําแหน�ง [220300]    จํานวน 126,000 บาท 
          เพ่ือจ'ายเป�นเงินค'าประจําตําแหน'งให7แก'ปลัดองค,การบริหารส'วนตําบล  หัวหน7าสํานักปลัดฯ  

ดังนี้  
          �  ปลัดองค,การบริหารส'วนตําบล จํานวน 1 อัตราๆเดือนละ  7,000 บาท เป�นเงิน 84,000 บาท 
          �  หัวหน7าสํานักปลัด จํานวน 1 อัตราๆ เดือนละ 3,500 บาท เป�นเงิน 42,000 บาท 

1.2.4 ประเภทค�าตอบแทนพนักงานจ/าง [220600]     จํานวน 1,697,000 บาท    
เพ่ือจ'ายเป�นค'าจ7างพนักงานจ7างตามภารกิจ และพนักงานจ7างท่ัวไป จํานวน 13 อัตรา ตําแหน'ง  

ผู7ช'วยเจ7าพนักงานธุรการ จํานวน 2 อัตรา พนักงานขับรถ จํานวน 2 อัตรา พนักงานดับเพลิง จํานวน 3 อัตรา  
คนงานท่ัวไป จํานวน 4 อัตรา นักการภารโรง และยาม  

   1.2.5 ประเภทเงินเพ่ิมต�างๆของพนักงานจ/าง [220700]     จํานวน 127,000 บาท    
เพ่ือจ'ายเป�นเงินเพ่ิมค'าครองชีพพนักงานจ7างตามภารกิจ และค'าจ7างพนักงานจ7างท่ัวไปจํานวน 13 

อัตรา ตําแหน'งผู7ช'วยเจ7าพนักงานธุรการ จํานวน 2 อัตรา นักการภารโรง ยาม พนักงานขับรถ จํานวน 2 อัตรา 
พนักงานดับเพลิง จํานวน 3 อัตรา และคนงานท่ัวไป จํานวน 4 อัตรา  

2. งบดําเนินการ   [300000]              รวม  3,564,000 บาท   
2.1  หมวดค�าตอบแทน [310000]     รวม     898,000 บาท      
2.1.1 ประเภทค�าตอบแทนผู/ปฏิบัติราชการอันเป3นประโยชน#แก�องค#กรปกครองส�วนท/องถ่ิน [310100]   

          จํานวน  690,000  บาท    
(1) ค�าตอบแทนคณะกรรมการจัดซ้ือจัดจ/าง กรรมการตรวจการจ/าง และควบคุมงานก�อสร/าง

เพ่ือเป3นขวัญและกําลังใจ  ตั้งไว/ 30,000  บาท  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยท่ี มท 0808.4/ว3652 ลงวันท่ี 
17 พฤศจิกายน 2553 

 (2) เงินประโยชน#ตอบแทนอ่ืน  ตั้งไว/  650,000 บาท  เพ่ือจ'ายเป�นเงินประโยชน,ค'าตอบแทน
อ่ืนเป�นกรณีพิเศษแก'พนักงานส'วนตําบลและพนักงานจ7างขององค,กรปกครองส'วนท7องถ่ิน ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว'าด7วยการกําหนดเงินประโยชน,ตอบแทนอ่ืนเป�นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป�นเงินรางวัล
ประจําปFแก'พนักงานส'วนท7องถ่ินให7เป�นรายจ'ายอ่ืนขององค,กรปกครองส'วนท7องถ่ิน พ.ศ. 2557 
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(3) ค�าตอบแทนคณะกรรมการเก่ียวกับการสอบแข�งขัน สอบคัดเลือก หรือคัดเลือก          
ตั้งไว/ 10,000 บาท เพ่ือจ'ายเป�นค'าตอบแทนคณะกรรมการกรณีองค,กรปกครองส'วนท7องถ่ินเป�นผู7ดําเนินการ
เก่ียวกับการสอบแข'งขัน สอบคัดเลือก หรือคัดเลือก  

2.1.2 ประเภทค�าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ [310300]  จํานวน 10,000 บาท   
เพ่ือจ'ายเป�นค'าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาให7แก'พนักงานส'วนตําบลและพนักงานจ7างท่ีมา

ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือในวันหยุดราชการท่ีได7รับคําสั่งให7ช'วยเหลือการปฏิบัติงานซ่ึงเป�นงานเร'งด'วนนอก
เวลาราชการปกติหรืองานท่ีไม'อาจทําในเวลาราชการได7  

2.1.3 ประเภทค�าเช�าบ/าน [310400]       จํานวน 148,000 บาท   
เพ่ือจ'ายเป�นเงินค'าเช'าบ7านของพนักงานส'วนตําบล จํานวน 4 อัตรา ตามระเบียบกระทรวง 

มหาดไทยว'าด7วยค'าเช'าบ7านของข7าราชการส'วนท7องถ่ิน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2559  

2.1.4 ประเภทเงินช�วยเหลือการศึกษาบุตร [310500]    จํานวน  50,000 บาท  
เพ่ือจ'ายเป�นเงินช'วยเหลือการศึกษาบุตรของผู7บริหารและพนักงานส'วนตําบล ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว'าด7วยเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตร พนักงานส'วนท7องถ่ิน พ.ศ.2541 และท่ีแก7ไข
เพ่ิมเติม 

2.2 หมวดค�าใช/สอย  [532000]       รวม  1,354,000 บาท                         
   2.2.1 ประเภทรายจ�ายเพ่ือให/ได/มาซ่ึงบริการ [320100]    จํานวน  300,000 บาท  
      เพ่ือจ'ายเป�นค'าใช7จ'ายต'างๆ ดังนี้  
   � ค'าถ'ายเอกสาร  ค'าเย็บหนังสือ  เข7าปกหนังสือ เช'น ข7อบัญญัติงบประมาณรายจ'ายประจําปF 
ข7อบังคับองค,การบริหารส'วนตําบล รายงานการประชุม ระเบียบกฎหมายและหนังสือต'างๆ  
   � ค'าโฆษณาและเผยแพร' เช'น รายจ'ายเก่ียวกับการจ7างเหมาโฆษณาและเผยแพร'ข'าวทาง
วิทยุกระจายเสียง  โทรทัศน,  โรงมหรสพหรือสิ่งพิมพ,ต'าง ๆ  ค'าเช'าทรัพย,สิน  ค'าจ7างเหมาบริการ  ค'าจ7างสํารวจ
ความพึงพอใจของการบริการประชาชน ค'าประกันภัย ค'าจัดทําปรับปรุงเว็บไซด,หน'วยงาน ค'าจ7างเหมาพ'นหมอก
ควันกําจัดยุง ค'าจัดเก็บข7อมูล จปฐ. ฯลฯ  

2.2.2 ประเภทรายจ�ายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ [320200]   จํานวน  23,000  บาท   
          (1) เพ่ือจ�ายเป3นค�ารับรองในการต/อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลท่ีไปนิเทศงานหรือตรวจงาน 

หรือเย่ียมชม หรือทัศนศึกษาดูงาน และเจ/าหน/าท่ีท่ีเก่ียวข/องซ่ึงต/อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ตั้งไว/ 8,000 
บาท   เพ่ือจ'ายเป�นค'าอาหารและเครื่องด่ืม ค'าของขวัญ ค'าจัดทําเอกสาร  และค'าใช7จ'ายอ่ืนๆท่ีจําเป�นและ
เก่ียวข7อง   ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.4/ว 2381 เรื่อง การต้ังงบประมาณและการเบิกจ'ายเงิน
ค'ารับรองหรือเลี้ยงรับรองขององค,กรปกครองส'วนท7องถ่ิน ลงวันท่ี 28 กรกฎาคม 2548   

          (2)  เ พ่ือจ� าย เป3นค� า เ ล้ี ยงรับรองในการประ ชุมสภาท/อง ถ่ิน  คณะกรรมการหรื อ
คณะอนุกรรมการท่ีได/รับการแต�งตั้งตามกฎหมาย หรือตามระเบียบ หรือหนังสือส่ังการของกระทรวงมหาดไทย 
หรือการประชุมระหว�างองค#กรปกครองส�วนท/องถ่ินกับรัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน ตั้งไว/  15,000 บาท เพ่ือจ'าย
เป�นค'าอาหารและเครื่องด่ืม เครื่องใช7ในการรับรอง ค'าบริการ ค'าใช7จ'ายอ่ืนๆท่ีจําเป�นและเก่ียวข7อง ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.4/ ว 2381 เรื่อง การต้ังงบประมาณและการเบิกจ'ายเงินค'ารับรองหรือเลี้ยง
รับรองขององค,กรปกครองส'วนท7องถ่ิน ลงวันท่ี 28 กรกฎาคม 2548 
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2.2.3 ประเภทรายจ�ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�เข/าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืนๆ [320300]   
จํานวน  881,000 บาท   

            (1) ค�าใช/จ�ายในการเลือกตั้ง ตั้งไว/  600,000  บาท สําหรับจ'ายเป�นค'าใช7จ'ายในการเลือกต้ัง
ท่ัวไป  เลือกต้ังซ'อมผู7บริหารท7องถ่ิน สมาชิกสภาองค,การบริหารส'วนตําบล  (กรณีครบวาระ กรณีแทนตําแหน'งท่ี
ว'าง)และการสํารวจเจตนารมณ,ของประชาชน  

            (2) ค�าใช/จ�ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร   
ตั้งไว/ 56,000 บาท สําหรับเป�นค'าเบ้ียเลี้ยง ค'าพาหนะ ค'าเช'าท่ีพักและค'าใช7จ'ายอ่ืนๆในการเดินทางไปราชการ 
หรืออบรมสัมมนาของพนักงานส'วนตําบล  พนักงานจ7าง ผู7บริหารและสมาชิกสภาองค,การบริหารส'วนตําบล     

            (3) ค�าใช/จ�ายในการฝNกอบรมและสัมมนา ตั้งไว/  50,000 บาท สําหรับเป�นค'าลงทะเบียน
และธรรมเนียม เช'น ค'าลงทะเบียนและค'าธรรมเนียมการฝRกอบรมต'างๆสําหรับ คณะผู7บริหารท7องถ่ิน สมาชิกสภา 
พนักงานส'วนตําบล พนักงานจ7าง  

            (4) ค�าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล ตั้งไว/ 5,000 บาท  สําหรับในการจัดกิจกรรม
ต'างๆท่ีมีความจําเป�นและเหมาะสม  

            (5) ค�าพวงมาลัย ช�อดอกไม/  กระเช/าดอกไม/และพวงมาลา ตั้งไว/ 5,000  บาท สําหรับพิธี
การวันสําคัญต'างๆ ตามวาระโอกาสท่ีจําเป�น  

     (6)  ค�าใช/จ�ายโครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย#  ตั้งไว/  100,000 บาท เพ่ือจ'ายเป�น
ค'าใช7จ'ายในการดําเนินกิจกรรมปกป?องและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย, พระบรมวงศานุวงศ, ตามแผนพัฒนาสี่
ปF  (พ.ศ. 2561 – 2564)  หน7า  160 

  (7)  ค�าใช/จ�ายโครงการประชาคมหมู�บ/านเพ่ือการจัดทําและทบทวนแผนพัฒนาส่ีป� ตั้งไว/ 
15,000  บาท  เพ่ือจ'ายเป�นค'าดําเนินการประชาคมหมู'บ7านเพ่ือการจัดทําและทบทวนแผนพัฒนาสี่ปF เช'น ค'าวัสดุ
อุปกรณ, ค'าเย็บเล'มเข7าปกหนังสือ ค'าอาหารและเครื่องด่ืม และค'าใช7จ'ายอ่ืนๆท่ีจําเป�นและเก่ียวข7อง ตาม
แผนพัฒนาสี่ปF (พ.ศ. 2561 � 2564) หน7า 191 

     (8)  ค�าใช/จ�ายโครงการบริหารศูนย#รวมข/อมูลข�าวสาร อําเภอแม�พริก จังหวัดลําปาง  ตั้งไว/  
30,000 บาท  เพ่ือจ'ายเป�นค'าดําเนินโครงการบริหารศูนย,รวมข7อมูลข'าวสาร อําเภอแม'พริก  จังหวัดลําปาง เช'น 
ค'าตอบแทนเจ7าหน7าท่ีประจําศูนย, ค'าเช'าเครื่องถ'ายเอกสาร ค'าจัดซ้ือวัสดุครุภัณฑ, และค'าใช7จ'ายอ่ืนๆ ท่ีจําเป�นและ
เก่ียวข7อง  ตามแผนพัฒนาสี่ปF (พ.ศ. 2561 – 2564)  หน7า 194 

   (9) ค�าใช/จ�ายโครงการอบรม สัมมนาให/ความรู/เก่ียวกับกฎหมาย ระเบียบ ท/องถ่ิน ตั้งไว/
10,000 บาท  เพ่ือจ'ายเป�นค'าดําเนินกิจกรรมโครงการอบรม สัมมนาให7ความรู7เก่ียวกับกฎหมาย ระเบียบ ท7องถ่ิน 
เช'น ค'าวิทยากร ค'าวัสดุอุปกรณ, ค'าจัดทําป?าย และค'าใช7จ'ายอ่ืนๆ ท่ีจําเป�นและเก่ียวข7อง ฯลฯ ตามแผนพัฒนาสี่ปF  
(พ.ศ. 2561 – 2564)  หน7า 192 

   (10) ค�าใช/จ�ายในการพัฒนาครูผู/ดูแลเด็กของศูนย#พัฒนาเด็กเล็ก ตั้งไว/ 10,000 บาท เพ่ือ
จ'ายในการพัฒนาครูผู7ดูแลเด็กและผู7ดูแลเด็กของศูนย,พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 5 อัตรา 
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2.2.4 ประเภทค�าบํารุงรักษาหรือซ�อมแซมทรัพย#สิน [320400]   จํานวน  150,000 บาท  
เพ่ือจ'ายเป�นค'าซ'อมแซมบํารุงรักษาทรัพย,สินเพ่ือให7สามารถใช7งานได7ตามปกติ เช'น เครื่อง

พิมพ,ดีด เครื่องคอมพิวเตอร, เครื่องถ'ายเอกสาร เครื่องปรับอากาศ โตUะ เก7าอ้ี รถยนต,  รถจักรยานยนต, และ
ครุภัณฑ,อ่ืนๆ ฯลฯ  

2.3 หมวดค�าวัสดุ  [330000]           รวม 654,000 บาท    
2.3.1 ประเภทวัสดุสํานักงาน [330100]      จํานวน 150,000 บาท   

เพ่ือจ'ายเป�นค'าซ้ือวัสดุสํานักงานท้ังวัสดุคงทนและวัสดุสิ้นเปลือง เช'น เครื่องคิดเลข ไม7บรรทัด
เหล็ก ท่ีเย็บกระดาษ กรรไกร เก7าอ้ีพลาสติก ตรายาง พระบรมฉายาลักษณ, พรม มูลี่ นาฬิกา พระพุทธรูป วารสาร 
หนังสือพิมพ, หนังสือเก่ียวกับกฎหมาย ระเบียบ หนังสือคู'มือต'างๆ ท่ีใช7ปฏิบัติงาน กระดาษ แฟ?ม ปากกา ดินสอ 
หมึกเครื่องถ'ายเอกสาร น้ํายาลบคําผิด ลวดเย็บกระดาษ ซองเอกสาร ธงชาติ  สิ่งพิมพ,ท่ีได7จากการซ้ือหรือจ7าง
พิมพ, ตะแกรงวางเอกสาร ท่ีถูพ้ืน น้ําด่ืมสําหรับบริการประชาชน ฯลฯ   

2.3.2 ประเภทวัสดุงานบ/านงานครัว [330300]      จํานวน  20,000 บาท  
เพ่ือจ'ายเป�นค'าจัดซ้ือสิ่งของเครื่องใช7ต'างๆขององค,การบริหารส'วนตําบลแม'พริก เช'น  แปรงถูพ้ืน 

ไม7กวาด ถาด มีด ถ7วยชาม ช7อนส7อม สบู' ผงซักฟอก แก7วน้ําจานรอง กระจกเงา  ผ7าปูโตUะ ฯลฯ  

2.3.3 ประเภทวัสดุก�อสร/าง [330600]      จํานวน  50,000  บาท  
เพ่ือจ'ายเป�นค'าวัสดุก'อสร7าง เช'นไม7ต'างๆ สี แปรงทาสี  สีทินเนอร, น้ํามันทาไม7 ปูนซีเมนต,      

ปูนขาว ทราย อิฐ กระเบ้ือง สังกะสี ตะปู ค7อน คีม ชะแลง  จอบ เสียม สิ่ว ขวาน เลื่อย กบไสไม7 เหล็กเส7น ท'อน้ํา
บาดาล ท'อน้ําและอุปกรณ,ประปา ท'อต'างๆ โถส7วม อ'างล7างมือ  ราวพาดผ7า ฯลฯ   

2.3.4 ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส�ง [330700]     จํานวน 50,000 บาท   
เพ่ือจ'ายเป�นค'าวัสดุประเภท ยางนอก ยางใน หัวเทียน ไขควง นอตและสกรู กระจกมองข7าง

รถยนต, กันชนรถยนต, เบาะรถยนต,  ฟXล,มกรองแสง เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ  

2.3.5 ประเภทวัสดุเช้ือเพลิงและหล�อล่ืน  [330800]     จํานวน  324,000 บาท   
เพ่ือจ'ายเป�นค'าวัสดุเชื้อเพลิงและหล'อลื่นต'าง ๆ เช'น น้ํามันเบนซิน น้ํามันดีเซล น้ํามันหล'อลื่น 

แกUสหุงต7ม ฯลฯ   

2.3.6 ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร� [331100]      จํานวน  20,000 บาท  
เพ่ือจ'ายเป�นค'าแผ'นป?าย กระดาษเขียนโปสเตอร, พู'กัน  สี  ฯลฯ  

 2.3.7 ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร# [331400]      จํานวน   40,000 บาท   
เพ่ือจ'ายเป�นค'าวัสดุคอมพิวเตอร,  เช'น แผ'น CD�ROM DVD�ROM  โปรแกรม หมึกคอมพิวเตอร, 

แป?นพิมพ, เมนบอร,ด เมมโมรี่ชิป เม7าท, อุปกรณ,จัดเก็บข7อมูลและอ่ืนๆ ฯลฯ 
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2.4 หมวดค�าสาธารณูปโภค [340000]        รวม 658,000 บาท     
 2.4.1 ประเภทค�าไฟฟRา [340100]       จํานวน 440,000 บาท   

(1) เพ่ือจ'ายเป�นค'าไฟฟ?าสําหรับท่ีทําการองค,การบริหารส'วนตําบล และไฟฟ?าสาธารณะส'วนเกิน  
ต้ังไว7 290,000 บาท  

(2) เพ่ือจ'ายเป�นค'ากระแสไฟฟ?าสําหรับงานสูบน้ําของสถานีสูบน้ําด7วยไฟฟ?า ต้ังไว7 150,000 บาท 

 2.4.2 ประเภทค�าบริการโทรศัพท# [340300]      จํานวน 108,000 บาท  
เพ่ือจ'ายเป�นค'าเช'าหมายเลขและค'าใช7บริการโทรศัพท,พ้ืนฐาน และค'าโทรศัพท,เคลื่อนท่ีของ

องค,การบริการบริหารส'วนตําบล ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.4/ว 1551 ลงวันท่ี 26 พฤษภาคม 
2553 

 
2.4.3 ประเภทค�าไปรษณีย# [340400]       จํานวน  15,000 บาท   

เพ่ือจ'ายเป�นค'าไปรษณีย, ค'าบริการรายเดือน ค'าธนาณัติ ค'าซ้ือดวงตราไปรษณียากร ค'าเช'าตู7
ไปรษณีย, ฯลฯ 

2.4.4 ประเภทค�าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม [340500]   จํานวน 95,000 บาท   
เพ่ือจ'ายเป�นค'าใช7บริการอินเตอร,เน็ต เช'น ค'าธรรมเนียม  ค'าสมาชิก ค'าขอใช7หมายเลข ค'าเช'า

เครื่องและอุปกรณ, ค'าใช7บริการ และค'าใช7จ'ายท่ีเก่ียวข7องอ่ืนๆ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.4/ว 
1551 ลงวันท่ี 26 พฤษภาคม 2553 

3. งบรายจ�ายอ่ืน[500000]        รวม  20,000 บาท 
 3.2 หมวดรายจ�ายอ่ืน  [510000]         รวม  20,000 บาท 

3.2.1 ประเภทค�าจ/างท่ีปรึกษาเพ่ือศึกษา วิจัย ประเมินผลหรือพัฒนาระบบต�างๆซ่ึงมิใช�เพ่ือการจัดหา
หรือปรับปรุงครุภัณฑ#ท่ีดินและส่ิงก�อสร/าง [510100]      จํานวน  20,000  บาท  

เพ่ือจ'ายเป�นค'าใช7จ'ายดําเนินการสํารวจความพึงพอใจของผู7รับบริการจากองค,กรหรือสถาบันท่ีมี
ความเป�นกลาง 
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งานบริหารงานคลัง [00113]       รวม 2,243,000 บาท  
1. งบบุคลากร   [200000]           รวม 1,846,000 บาท   
1.1 หมวดเงินเดือน  (ฝ<ายประจํา) [220000]        รวม 1,846,000 บาท   

1.1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน [220100]      จํานวน 1,257,000 บาท   
เพ่ือจ'ายเป�นเงินเดือนพนักงานส'วนตําบล  พร7อมเงินปรับปรุงเงินเดือน จํานวน 4 อัตรา ตําแหน'ง 

ผู7อํานวยการกองคลัง  นักวิชาการเงินและบัญชี  เจ7าพนักงานพัสดุ  เจ7าพนักงานจัดเก็บรายได7  

1.1.2 ประเภทเงินเพ่ิมต�างๆของพนักงาน [220200]     จํานวน 54,000 บาท   
          เงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราว  ตั้งไว/  54,000 บาท เพ่ือจ'ายเป�นเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว 

จํานวน 2 อัตรา ตําแหน'ง เจ7าพนักงานพัสดุ  เจ7าพนักงานจัดเก็บรายได7   

1.1.3 ประเภทเงินประจําตําแหน�ง [220300]     จํานวน 42,000 บาท 
          เพ่ือจ'ายเป�นเงินค'าประจําตําแหน'งให7แก' ผู7อํานวยการกองคลัง จํานวน 1 อัตราๆ เดือนละ 3,500 

บาท เป�นเงิน 42,000 บาท  

1.1.4 ประเภทค�าตอบแทนพนักงานจ/าง [220600]    จํานวน 456,000 บาท   
เพ่ือจ'ายเป�นค'าจ7างพนักงานจ7างตามภารกิจ จํานวน 3 อัตรา ตําแหน'ง ผู7ช'วยเจ7าพนักงานการเงิน

และบัญชี ผู7ช'วยเจ7าพนักงานพัสดุ ผู7ช'วยเจ7าพนักงานจัดเก็บรายได7  

1.1.5 ประเภทเงินเพ่ิมต�างๆของพนักงานจ/าง [220700]     จํานวน 37,000 บาท    
เพ่ือจ'ายเป�นเงินเพ่ิมค'าครองชีพพนักงานจ7างตามภารกิจ จํานวน 2 อัตรา ตําแหน'ง ผู7ช'วยเจ7า

พนักงานการเงินและบัญชี ผู7ช'วยเจ7าพนักงานจัดเก็บรายได7  

2. งบดําเนินการ   [300000]              รวม 397,000 บาท  
2.1 หมวดค�าตอบแทน [310000]     รวม 103,000 บาท 
2.1.1 ประเภทค�าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา [310300]   จํานวน 5,000 บาท  

เพ่ือจ'ายเป�นค'าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาให7แก'พนักงานส'วนตําบลและพนักงานจ7างท่ีมา
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือในวันหยุดราชการท่ีได7รับคําสั่งให7ช'วยเหลือการปฏิบัติงานซ่ึงเป�นงานเร'งด'วนนอก
เวลาราชการปกติหรืองานท่ีไม'อาจทําในเวลาราชการได7  

2.1.2 ประเภทค�าเช�าบ/าน [310400]        จํานวน 78,000 บาท   
เพ่ือจ'ายเป�นเงินค'าเช'าบ7านพนักงานส'วนตําบล จํานวน 2 อัตรา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ว'าด7วยค'าเช'าบ7านของข7าราชการส'วนท7องถ่ิน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2559  

2.1.3 ประเภทเงินช�วยเหลือการศึกษาบุตร [310500]    จํานวน 20,000  บาท  
เพ่ือจ'ายเป�นเงินช'วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส'วนตําบล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ว'าด7วยเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตร พนักงานส'วนท7องถ่ิน พ.ศ.2541 และท่ีแก7ไขเพ่ิมเติม 
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2.2 หมวดค�าใช/สอย  [320000]       รวม 254,000 บาท 
   2.2.1 ประเภทรายจ�ายเพ่ือให/ได/มาซ่ึงบริการ [320100]     จํานวน 189,000 บาท  
       เพ่ือจ'ายเป�นค'าใช7จ'ายต'างๆ ดังนี้  
   � ค'าถ'ายเอกสาร  ค'าเย็บหนังสือ  เข7าปกหนังสือ เช'น ข7อบัญญัติงบประมาณรายจ'ายประจําปF 
ข7อบังคับองค,การบริหารส'วนตําบล รายงานการประชุม ระเบียบกฎหมายและหนังสือต'าง ๆ  

    � ค'าโฆษณาและเผยแพร' เช'น รายจ'ายเก่ียวกับการจ7างเหมาโฆษณาและเผยแพร'ข'าวทาง
วิทยุกระจายเสียง  โทรทัศน,  โรงมหรสพหรือสิ่งพิมพ,ต'าง ๆ  ค'าเช'าทรัพย,สิน  ค'าจ7างเหมาบริการ  ค'าจ7างสํารวจ
ความพึงพอใจของการบริการประชาชน ฯลฯ  

   2.2.2 ประเภทรายจ�ายเก่ียวกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�เข/าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืนๆ [320300]    
           จํานวน 60,000 บาท   

(1) ค�าใช/จ�ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร            
ตั้งไว/ 30,000 บาท  สําหรับเป�นค'าเบ้ียเลี้ยง ค'าพาหนะ ค'าเช'าท่ีพักและค'าใช7จ'ายอ่ืนๆในการเดินทางไปราชการ 
หรืออบรมสัมมนาของพนักงานส'วนตําบล  พนักงานจ7าง ผู7บริหารและสมาชิกสภาองค,การบริหารส'วนตําบล     

          (2) ค�าใช/จ�ายในการฝNกอบรมและสัมมนา ตั้งไว/  30,000 บาท สําหรับเป�นค'าลงทะเบียนและ
ธรรมเนียม เช'น ค'าลงทะเบียนและค'าธรรมเนียมการฝRกอบรมต'างๆสําหรับ คณะผู7บริหารท7องถ่ิน สมาชิกสภา 
พนักงานส'วนตําบล พนักงานจ7าง  

2.2.3 ประเภทค�าบํารุงรักษาหรือซ�อมแซมทรัพย#สิน [320400]   จํานวน 5,000 บาท  
เพ่ือจ'ายเป�นค'าซ'อมแซมบํารุงรักษาทรัพย,สินเพ่ือให7สามารถใช7งานได7ตามปกติ เช'น เครื่อง

พิมพ,ดีด เครื่องคอมพิวเตอร, เครื่องถ'ายเอกสาร เครื่องปรับอากาศ โตUะ เก7าอ้ี และครุภัณฑ,อ่ืนๆ ฯลฯ  

2.3 หมวดค�าวัสดุ   [330000]        รวม 40,000 บาท 
2.3.1  ประเภทค�าวัสดุสํานักงาน  [330100]      จํานวน 20,000 บาท  

เพ่ือจ'ายเป�นค'าซ้ือวัสดุสํานักงานท้ังวัสดุคงทนและวัสดุสิ้นเปลือง เช'น เครื่องคิดเลข ไม7บรรทัด
เหล็ก ท่ีเย็บกระดาษ กรรไกร เก7าอ้ีพลาสติก ตรายาง พระบรมฉายาลักษณ, พรม มูลี่ นาฬิกา พระพุทธรูป วารสาร 
หนังสือพิมพ, หนังสือเก่ียวกับกฎหมาย ระเบียบ หนังสือคู'มือต'างๆ ท่ีใช7ปฏิบัติงาน กระดาษ แฟ?ม ปากกา ดินสอ 
หมึกเครื่องถ'ายเอกสาร น้ํายาลบคําผิด ลวดเย็บกระดาษ ซองเอกสาร ธงชาติ  สิ่งพิมพ,ท่ีได7จากการซ้ือหรือจ7าง
พิมพ, ตะแกรงวางเอกสาร ท่ีถูพ้ืน น้ําด่ืมสําหรับบริการประชาชน ฯลฯ   

2.3.2 ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร# [331400]      จํานวน 20,000 บาท   
เพ่ือจ'ายเป�นค'าวัสดุคอมพิวเตอร,  เช'น แผ'น CD�ROM DVD�ROM  โปรแกรม หมึกคอมพิวเตอร, 

แป?นพิมพ, เมนบอร,ด เมมโมรี่ชิป เม7าท, อุปกรณ,จัดเก็บข7อมูลและอ่ืนๆ ฯลฯ 
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน [00120] 
 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน [00120]     รวม 270,000 บาท 
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน [00121]   รวม 10,000 บาท 
1.งบดําเนินการ [300000]       รวม 10,000 บาท  
 1.1 หมวดค�าใช/สอย [320000]      รวม 10,000 บาท  

1.1.1 ประเภทรายจ�ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�เข/าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืน ๆ  
(1) โครงการอบรมอาสาสมัครจราจรนักเรียน นักศึกษา ประจําป� ตั้งไว/ 10,000 บาท เพ่ือจ'ายเป�น

ค'าอบรมสัมมนาให7ความรู7เก่ียวกับกฎหมายจราจร เช'น ค'าตอบแทนวิทยากร ค'าอาหาร เครื่องด่ืม  และค'าใช7จ'าย
อ่ืนๆท่ีจําเป�นและเก่ียวข7อง ตามแผนพัฒนาสี่ปF  (พ.ศ. 2561 – 2564)  หน7า  217 
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งานปRองกันภัยฝ<ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย [00123]    รวม 260,000 บาท 
1. งบดําเนินการ   [300000]             รวม 160,000 บาท 
 1.1 หมวดค�าใช/สอย  [320000]           รวม 160,000 บาท 
 1.1.1 ประเภทรายจ�ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�เข/าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืนๆ [320300]  
          จํานวน 160,000 บาท 

(1) ค�าใช/จ�ายสําหรับสนับสนุนปRองกันแก/ไขปTญหาไฟป<าและหมอกควัน ตั้งไว/ 40,000 บาท  เพ่ือจ'าย
เป�นค'าในการสนับสนุนการป?องกัน แก7ไขป_ญหาไฟป̀าและหมอกควัน ในพ้ืนท่ีขององค,กรปกครองส'วนท7องถ่ินและ
ป̀าสงวนแห'งชาติตามภารกิจถ'ายโอน ได7แก' การฝRกอบรมหลักสูตรอาสาสมัครท7องถ่ินป?องกันไฟป̀าและป_ญหา
หมอกควัน ดําเนินการป?องกันไฟป̀าและดับไฟป̀าในพ้ืนท่ี และรณรงค,ประชาสัมพันธ,ด7านการควบคุมไฟป̀าในพ้ืนท่ี 
รวมถึงค'าใช7จ'ายอ่ืนๆ ท่ีจําเป�นและเก่ียวข7อง ตามหนังสือด'วนมากกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 2989 ลง
วันท่ี 31 พฤษภาคม 2560 และตามแผนพัฒนาสี่ปF  (พ.ศ. 2561 – 2564)  หน7า 185 

(2) ค�าใช/จ�ายโครงการอบรมความรู/เรื่องไฟป<า ตั้งไว/ 20,000 บาท เพ่ือจ'ายเป�นค'าดําเนินโครงการ
อบรมความรู7เรื่องไฟป̀า เช'น ค'าตอบแทนวิทยากร ค'าอาหารและค'าเครื่องด่ืม ค'าวัสดุอุปกรณ, ค'าจัดทําป?าย และ
ค'าใช7จ'ายอ่ืนๆ ท่ีจําเป�นและเก่ียวข7อง ฯลฯ ตามแผนพัฒนาสี่ปF  (พ.ศ. 2561 – 2564)  หน7า 185 

 
(3) ค�าใช/จ�ายโครงการซ/อมแผนปRองกันและบรรเทาสาธารณภัย ตั้งไว/ 50,000 บาท  เพ่ือจ'ายเป�นค'า

ดําเนินการซ7อมแผนป?องกันและบรรเทาสาธารณภัย เช'น ค'าตอบแทนวิทยากร ค'าอาหาร เครื่องด่ืม  และค'าใช7จ'าย
อ่ืนๆท่ีจําเป�นและเก่ียวข7อง ตามแผนพัฒนาสี่ปF  (พ.ศ. 2561 – 2564)  หน7า  152 

(4) ค�าใช/จ�ายในการดําเนินการกิจการของศูนย#ปRองกันภัยฝ<ายพลเรือนองค#การบริหารส�วนตําบล    
แม�พริก  ตั้งไว/ 30,000 บาท  เพ่ือจ'ายเป�นค'าดําเนินการใช7จ'าย สําหรับเป�นค'าเบ้ียเลี้ยง ค'าพาหนะ  ค'าเช'าท่ีพัก
และค'าใช7จ'ายอ่ืนๆในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของอาสาสมัครป?องกันภัยฝ`ายพลเรือน  มิสเตอร,
เตือนภัย  ฯลฯ 

(5) ค�าใช/จ�ายโครงการลดอุบัติเหตุทางถนนช�วงเทศกาลวันข้ึนป�ใหม� ตั้งไว/ 10,000 บาท เพ่ือจ'ายเป�น
ค'าดําเนินการ ในการต้ังจุดบริการประชาชนช'วงเทศกาลวันข้ึนปFใหม' เช'น ค'าอาหารและค'าเครื่องด่ืม ค'าวัสดุ
อุปกรณ, ค'าจัดทําป?าย ค'าเบ้ียเลี้ยง ค'าพาหนะ และค'าใช7จ'ายอ่ืนๆ ท่ีจําเป�นและเก่ียวข7อง ฯลฯ ตามแผนพัฒนาสี่ปF  
(พ.ศ. 2561 – 2564)  หน7า 152 

(6) ค�าใช/จ�ายโครงการลดอุบัติเหตุทางถนนช�วงเทศกาลวันสงกรานต# ตั้งไว/ 10,000 บาท เพ่ือจ'ายเป�น
ค'าดําเนินการ ในการต้ังจุดบริการประชาชนช'วงเทศกาลวันสงกรานต, เช'น ค'าอาหารและค'าเครื่องด่ืม ค'าวัสดุ
อุปกรณ, ค'าจัดทําป?าย ค'าเบ้ียเลี้ยง ค'าพาหนะ และค'าใช7จ'ายอ่ืนๆ ท่ีจําเป�นและเก่ียวข7อง ฯลฯ ตามแผนพัฒนาสี่ปF  
(พ.ศ. 2561 – 2564)  หน7า 152 
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2. งบลงทุน [400000]           รวม 100,000 บาท     
2.1 หมวดค�าครุภัณฑ#  [410000]          รวม 100,000 บาท 

2.1.1  ประเภทครุภัณฑ#เครื่องดับเพลิง [411100]      จํานวน 100,000 บาท   
 (1) ค�าจัดซ้ือชุดผจญเพลิง จํานวน 2 ชุด ตั้งไว/ 100,000 บาท เพ่ือใช7สําหรับการปฏิบัติงาน

ของเจ7าหน7าท่ีดับเพลิงตามภารกิจหน7าท่ี การให7บริการช'วยเหลือบรรเทาความเดือดร7อนของประชาชน    
มีรายละเอียด ดังต'อไปนี้ 

1. เส้ือดับเพลิง  
� ชั้นนอกเป�นผ7า NOMEXIIA ขนาดไม'น7อยกว'า 7.5 OZ 
� ชั้นสองเป�นผ7า PTFE/NOMEX (แบบลมผ'านได7) กันน้ํา,ไอน้ํา และสารเคมี  
� ชั้นในสุดเป�นผ7านวม NOMEX/FR VISCSE กันความร7อน  
� ตัวเสื้อมีแถบสะท7อนแสง 3M�TRIPLE�TRIM บริเวณรอบนอกชายเสื้อและแขนเสื้อ  
� ชั้นนอกสามารถถอดแยกจากชั้นในและชั้นกลางได7ด7วยซิป 
� ปกเสื้อใหญ'ปXดต7นคอ 
� คอเสื้อติดอุปกรณ,ช'วยเหลือ ทําจาก KEVLAR 
� ท่ีปXดเป�นแบบสองชั้น ชั้นแรกเป�นซิป ชั้นท่ีสองเป�น VELCRO (ตีนตุUกแก) 
� ตัวเสื้อมีกระเปmาสองใบ ขนาด 8”x9” มีฝาปXด 
� มีกระเปmาใส'วิทยุท่ีหน7าอกซ7ายมือ และกระเปmาด7านใน 2 ใบ 
� ท่ีปลายแขวนมีผ7ายึด NOMEX มีรูสอดนิ้วและแผ'นหนังเย็บปXดกันผ7าหลุด  
� ได7รับการรับรองมาตรฐาน NFPA,CE หรือ EN 
2. กางเกงดับเพลิง 
� เป�นผ7าชนิดเดียวกับเสื้อดับเพลิง  
� ลักษณะเป�นกางเกงทรงสูง มีสายโยงพาดไหล'ติดกับกางเกง(สายเอ๊ียม) แบบยางยืด สามารถ

ปรับระดับได7  
� มีแถบสะท7อนแสงบริเวณปลายขากางเกงแบบเดียวกับเสื้อ  
� มีแผ'นผ7าบริเวณหัวเข'าเพ่ือเพ่ิมความแข็งแรง  
� ท่ีปลายขามีหนังเย็บปXดกันผ7าหลุด  
� มีกระเปmาแบบกระเปmาย'าม 2 ใบ และด7านหลังข7างใน 1 ใบ  
� ได7รับการรับรองมาตรฐาน NFPA,CE หรือ EN 
3.หมวกดับเพลิง 
� โครงสร7างหมวกทําจาก THERMOPLASTIC 
� ชั้นในมีโฟมกันกระแทก ชั้นในสุดมีเข็มขัดแขวนรองรับศีรษะ  
� มีปุ`มปรับความกว7างของหมวก แบบปรับหมุน  
� มีผ7า NOMEX สําหรับปXดหูและต7นคอ หลังหมวกมีห'วงแขวน  
� มีหน7ากากกันความร7อน แบบใส ปรับข้ึน�ลงได7 ขนาด 4.5 นิ้ว  
� มีสายรัดคางปรับได7 สามารถปรับสั้น�ยาว ระบบล็อค แบบปลดเร็ว  
� ใช7ร'วมกับหน7ากากเครื่องช'วยหายใจได7  
� ได7รับการรับรองมาตรฐาน NFPA,CE หรือ EN 
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4.รองเท/าดับเพลิง 
� ความสูงไม'น7อยกว'า 15 นิ้ว ไม'ติดไฟ กันความร7อน กันน้ํามัน และสารเคมี  
� มีแผ'นเสริมหน7าแข7งกันป?องกันการกระแทก ภายในบุด7วยผ7า CEPLON กันความร7อน  
� พ้ืนรองเท7าเป�นสแตนเลส หัวรองเท7าเป�นโลหะปลอดสนิม  
� รองเท7ามีท่ีจับเป�นหูสําหรับดึงท้ัง 2 ข7าง  
� พ้ืนรองเท7ากันลื่นและกันสารเคมี  
� มีแถบสะท7อนแสงบริเวณขอบบน 1 เส7น และส7นรองเท7า 2 เส7น  
� ได7รับการรับรองมาตรฐาน NFPA,CE หรือ EN 
5.ถุงมือดังเพลิง 
� ทําจากหนังแบบแยก 5 นิ้ว มีความนุ'ม  
� มีแถบสะท7อนแสงบริเวณหลังมือแถบแบบเดียวกับเสื้อ  
� มีผ7ายืด NOMEX/KEVLAR หุ7มข7อมือ ป?องกันความร7อน  
� มีหนังเสริมท่ีบริเวณฝ`ามือและข7อมือ  
� ได7รับการรับรองมาตรฐาน NFPA,CE หรือ EN 
6.ผ/าคลุมศีรษะ 
� เป�นท่ีครอบคลุมศีรษะ แบบ 2 ชั้น  
� ชั้นนอกทําจากผ7า NOMEX ทนความร7อน และไม'ติดไฟ  
� ชั้นในทําด7วยผ7านุ'ม NOMEXLENZING FR ช'วยซับเหง่ือ (COMFORT PLUS) 
� แนวตะเข็บเย็บแบบแนวคู' โดยใช7ด7าย NOMEX 100%  
� ความยาวระดับหน7าอก ออกแบบแยกกัน เพ่ือให7อยู'ภายในเสื้อและปกป?องใบหน7าหลังได7ดี  
� ได7รับการรับรองมาตรฐาน NFPA,CE หรือ EN 
7.อุปกรณ#เสริม  
� กระเปmาสีแดงสําหรับเก็บอุปกรณ, 
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แผนงานการศึกษา  [00210] 
 
แผนงานการศึกษา  [00210]       รวม 4,143,600 บาท 
งานระดับก�อนวัยเรียนและประถมศึกษา  [00212]     รวม 3,843,600 บาท 
1. งบบุคลากร [200000]       รวม 1,121,000 บาท 

1.1 หมวดเงินเดือน [220000]      รวม 1,121,000 บาท 
1.1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน [220100]     จํานวน 806,000 บาท  

           เพ่ือจ'ายเป�นเงินเดือนให7แก'ข7าราชการครู ผู7ดูแลเด็ก พร7อมปรับปรุงเงินเดือน จํานวน 3 อัตรา 
1.1.2 ประเภทค�าตอบแทนพนักงานจ/าง [220700]   จํานวน 291,000 บาท 

           เพ่ือจ'ายเป�นค'าจ7างพนักงานจ7างตามภารกิจ ตําแหน'งผู7ดูแลเด็ก จํานวน 2 อัตรา  
1.1.3 ประเภทเงินเพ่ิมต�างๆของพนักงานจ/าง [220200]   จํานวน 24,000 บาท  

           เพ่ือเป�นเงินเพ่ิมค'าครองชีพพนักงานจ7าง ตามภารกิจ ตําแหน'งผู7ดูแลเด็ก จํานวน 1 อัตรา  

2. งบดําเนินการ [300000]              รวม 1,438,600 บาท 
2.1  หมวดค�าตอบแทน [310000]     รวม 25,000 บาท      
2.1.1 ประเภทเงินช�วยเหลือการศึกษาบุตร [310500]    จํานวน 25,000 บาท  

เพ่ือจ'ายเป�นเงินช'วยเหลือการศึกษาบุตรของครูผู7ดูแลเด็ก ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว'า
ด7วยเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตร พนักงานส'วนท7องถ่ิน พ.ศ.2541 และท่ีแก7ไขเพ่ิมเติม 

 2.2 หมวดค�าใช/สอย  [320000]           รวม 432,000 บาท 
 2.2.1 ประเภทรายจ�ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�เข/าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืนๆ [320300]  
          จํานวน 432,000 บาท 

(1) ค�าใช/จ�ายโครงการสนับสนุนค�าใช/จ�ายการบริหารสถานศึกษา ตั้งไว/ 432,000 บาท เพ่ือ
จ'ายเป�นค'าการบริหารสถานศึกษา การสนับสนุนค'าอาหารกลางวันให7กับศูนย,พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 5 ศูนย,   
 
 2.3 หมวดค�าวัสดุ [330000]      รวม 981,600 บาท  
 2.3.1 ประเภทวัสดุการศึกษา [331500]     จํานวน 149,600 บาท  
  เพ่ือจ'ายเป�นค'าจัดซ้ือจัดหาสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา สําหรับศูนย,พัฒนาเด็กเล็ก บ7าน
แม'เชียงรายลุ'ม ศูนย,พัฒนาเด็กเล็กบ7านแม'พริกบน ศูนย,พัฒนาเด็กเล็กวัดห7วยข้ีนก ศูนย,พัฒนาเด็กเล็กบ7านผาป_ง
หลวง ศูนย,พัฒนาเด็กเล็กบ7านผาป_งกลางตามหนังสือด'วนมากระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 2989 ลงวันท่ี 
31 พฤษภาคม 2560 

2.3.2 ประเภทค�าอาหารเสริม (นม) [330400]     จํานวน 832,000 บาท   
เพ่ือจ'ายเป�นค'าจัดซ้ืออาหารเสริม (นม)ให7กับโรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา

ข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) ต้ังแต'ระดับอนุบาลถึงระดับประถมศึกษาปFท่ี 6 จํานวน 4 แห'ง ประกอบด7วย โรงเรียนบ7าน   
แม'พริกบน โรงเรียนบ7านแม'เชียงรายลุ'ม โรงเรียนห7วยข้ีนกวิทยา โรงเรียนผาป_งวิทยาและศูนย,พัฒนาเด็กเล็ก 
จํานวน 5 แห'ง ประกอบด7วย ศูนย,พัฒนาเด็กเล็กบ7านแม'พริกบน ศูนย,พัฒนาเด็กเล็กบ7านแม'เชียงรายลุ'ม ศูนย,
พัฒนาเด็กเล็กวัดห7วยข้ีนก ศูนย,พัฒนาเด็กเล็กบ7านผาป_งหลวง ศูนย,พัฒนาเด็กเล็กบ7านผาป_งกลาง   ตาม
แผนพัฒนาสี่ปF (พ.ศ. 2561 – 2564) หน7า 177 
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3. งบเงินอุดหนุน  [600000]             รวม  1,284,000 บาท 
 3.1 หมวดเงินอุดหนุน  [610000]           รวม  1,284,000 บาท 
 3.1.1 ประเภทเงินอุดหนุนส�วนราชการ[610200]    จํานวน 1,284,000 บาท 
      อุดหนุนโรงเรียนบ/านแม�พริกบน โรงเรียนบ/านแม�เชียงรายลุ�ม โรงเรียนห/วยข้ีนกวิทยา โรงเรียนผาปTง
วิทยา ตั้งไว/  1,284,000 บาท เพ่ือจ'ายเป�นค'าอาหารกลางวันให7แก'โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตามแผนพัฒนาสี่ปF (พ.ศ. 2561 – 2564) หน7า 233 
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งานการศึกษาไม�กําหนดระดับ [00214]      รวม 300,000 บาท 
1. งบดําเนินการ   [300000]             รวม 120,000 บาท 
 1.1 หมวดค�าใช/สอย  [320000]           รวม 120,000 บาท 
 1.1.1 ประเภทรายจ�ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�เข/าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืนๆ [320300]  
          จํานวน 120,000 บาท 

(1) โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห�งชาติ  ตั้งไว/  50,000 บาท เพ่ือจ'ายเป�นค'าจัดกิจกรรมวัน
เด็กแห'งชาติปF 2561 โดยมีโรงเรียนสังกัด สพฐ. จํานวน 4 แห'ง และศูนย,พัฒนาเด็กเล็ก 5 แห'ง เช'น ค'าวัสดุ
อุปกรณ,การจัดงาน ค'าตกแต'งสถานท่ี ค'าจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ,การศึกษา ค'าของรางวัลหรือของขวัญ  ค'าจัดการแสดง 
ค'าอาหารและเครื่องด่ืม และค'าใช7จ'ายอ่ืนๆ ท่ีจําเป�นและเก่ียวข7อง ตามแผนพัฒนาสี่ปF (พ.ศ. 2561 – 2564) หน7า  
177 

(2) โครงการค�าพาหนะรับส�งนักเรียนบ/านปางยาว ตั้งไว/ 70,000 บาท เพ่ือจ'ายเป�นค'า
โครงการค'าพาหนะรับส'งนักเรียนบ7านปางยาว  เพ่ือให7นักเรียนท่ีมีฐานะยากจนเดินทางไป�กลับโรงเรียนห7วยข้ีนก
วิทยาอย'างปลอดภัย  ตามแผนพัฒนาสี่ปF  (พ.ศ. 2561 – 2564)  หน7า  154 

2. งบเงินอุดหนุน  [600000]             รวม 180,000 บาท 
 2.1 หมวดเงินอุดหนุน  [610000]           รวม 180,000 บาท 
 2.1.1 ประเภทเงินอุดหนุนส�วนราชการ [612000]         จํานวน 180,000 บาท 

(1) อุดหนุนโรงเรียนผาปTงวิทยา โครงการแลกเปล่ียนวัฒนธรรมทางภาษาไทยUอเมริกัน ตั้งไว/ 
30,000 บาท ตามหนังสือโรงเรียนผาป_งวิทยา ท่ี ศธ 04132.1007/214 ลงวันท่ี 20 กรกฎาคม 2560 และ
แผนพัฒนาสี่ปF (พ.ศ. 2561 – 2564) หน7า 233 

(2) อุดหนุนโรงเรียนผาปTงวิทยา โครงการแข�งขันกีฬาสีสัมพันธ# ตั้งไว/ 30,000 บาท ตาม
หนังสือโรงเรียนผาป_งวิทยา ท่ี ศธ 04132.1007/214 ลงวันท่ี 20 กรกฎาคม 2560 และแผนพัฒนาสี่ปF (พ.ศ.2561 
– 2564)  หน7า 234 

(3) อุดหนุนโรงเรียนผาปTงวิทยา โครงการอบรมส�งเสริมตีกลองปูจาเพ่ือพัฒนาวัฒนธรรม
ประเพณีดนตรีพ้ืนบ/าน ตั้งไว/ 20,000 บาท ตามหนังสือโรงเรียนผาป_งวิทยา ท่ี ศธ 04132.1007/214 ลงวันท่ี 
20 กรกฎาคม 2560 และแผนพัฒนาสี่ปF (พ.ศ. 2561 – 2564) หน7า 234 

          (4) อุดหนุนโรงเรียนห/วยข้ีนกวิทยา โครงการแข�งขันกีฬาประชาชนสัมพันธ# ตั้งไว/ 30,000 
บาท ตามหนังสือโรงเรียนห7วยข้ีนกวิทยา ท่ี ศธ 04132.1010/134 ลงวันท่ี 20 กรกฎาคม 2560 และแผนพัฒนาสี่
ปF (พ.ศ. 2561 � 2564) หน7า 235 

          (5) อุดหนุนโรงเรียนห/วยข้ีนกวิทยา โครงการแข�งขันกีฬาสัมพันธ#กลุ�มอําเภอแม�พริก ตั้งไว/ 
30,000 บาท ตามหนังสือโรงเรียนห7วยข้ีนกวิทยา ท่ี ท่ี ศธ 04132.1010/134 ลงวันท่ี 20 กรกฎาคม 2560 และ
แผนพัฒนาสี่ปF (พ.ศ. 2561 � 2564)  หน7า 235 
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      (6) อุดหนุนโรงเรียนบ/านแม�พริกบน โครงการแข�งขันกีฬาสีสัมพันธ#ต/านยาเสพติด ตั้งไว/ 
20,000 บาท ตามหนังสือโรงเรียนบ7านแม'พริกบน ท่ี ศธ 04132.1006/120 ลงวันท่ี 24 กรกฎาคม 2560 และ
แผนพัฒนาสี่ปF (พ.ศ. 2561 – 2564) หน7า 231 

 (7) อุดหนุนโรงเรียนบ/านแม�เชียงรายลุ�ม โครงการแข�งขันกีฬาสัมพันธ#โรงเรียนบ/านแม�
เชียงรายลุ�ม ตั้งไว/ 20,000 บาท ตามหนังสือโรงเรียนบ7านแม'เชียงรายลุ'ม ท่ี ศธ 04132.1004/084 ลงวันท่ี 21 
กรกฎาคม 2560 และแผนพัฒนาสี่ปF (พ.ศ. 2561 – 2564) หน7า 235 
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แผนงานสาธารณสุข [00220] 
 
แผนงานสาธารณสุข [00220]       รวม 180,000 บาท 
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน [00223]    รวม 180,000 บาท 
1. งบดําเนินการ [300000]             รวม 180,000 บาท 

1.1 หมวดค�าใช/สอย  [320000]           รวม 140,000 บาท 
 1.1.1 ประเภทรายจ�ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�เข/าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืนๆ [320300]  
          จํานวน 140,000 บาท 

      1) โครงการรณรงค#ปRองกันและระงับโรคไข/เลือดออกภายในพ้ืนท่ีตําบลแม�พริกและตําบลผาปTง     
ตั้งไว/ 80,000 บาท เพ่ือจ'ายเป�นค'าจัดซ้ือเวชภัณฑ, วัสดุเคมีภัณฑ, ค'าน้ํามันเชื้อเพลิง และค'าใช7จ'ายอ่ืนๆท่ีจําเป�น
และเก่ียวข7อง ตามแผนพัฒนาสี่ปF (พ.ศ. 2561 – 2564) หน7า 174 

      2)  โครงการรณรงค#ปRองกันโรคเอดส# ตั้งไว/ 5,000 บาท เพ่ือจ'ายเป�นค'าดําเนินกิจกรรมรณรงค,
ป?องกันโรคเอดส, เช'น ค'าวัสดุอุปกรณ, ค'าจัดทําป?าย ค'าแผ'นพับเอกสารความรู7 ค'าเช'าเครื่องขยายเสียง และ
ค'าใช7จ'ายอ่ืนๆ ท่ีจําเป�นและเก่ียวข7อง ฯลฯ ตามแผนพัฒนาสี่ปF (พ.ศ. 2561 – 2564)  หน7า 174 

      3)  โครงการรณรงค#ปRองกันโรคท่ีเกิดข้ึนในฤดูหนาว ตั้งไว/ 5,000 บาท เพ่ือจ'ายเป�นค'าดําเนิน
กิจกรรมรณรงค,ป?องกันโรคท่ีเกิดข้ึนในฤดูหนาว เช'น ค'าวัสดุอุปกรณ, ค'าจัดทําป?าย ค'าแผ'นพับเอกสารความรู7 ค'า
เช'าเครื่องขยายเสียง และค'าใช7จ'ายอ่ืนๆ ท่ีจําเป�นและเก่ียวข7อง ฯลฯ ตามแผนพัฒนาสี่ปF (พ.ศ. 2561 – 2564)  
หน7า 174 

      4)  โครงการรณรงค#ปRองกันโรคทางเดินหายใจ ตั้งไว/ 5,000 บาท เพ่ือจ'ายเป�นค'าดําเนินกิจกรรม
รณรงค,ป?องกันโรคทางเดินหายใจ เช'น ค'าวัสดุอุปกรณ, ค'าจัดทําป?าย ค'าแผ'นพับเอกสารความรู7 ค'าเช'าเครื่องขยาย
เสียง และค'าใช7จ'ายอ่ืนๆ ท่ีจําเป�นและเก่ียวข7อง ฯลฯ ตามแผนพัฒนาสี่ปF (พ.ศ. 2561 – 2564)  หน7า 174 

      5)  โครงการปรุงอาหารปลอดภัย ตั้งไว/ 5,000 บาท เพ่ือจ'ายเป�นค'าดําเนินกิจกรรมโครงการปรุง
อาหารปลอดภัย เช'น ค'าวัสดุอุปกรณ, ค'าจัดทําป?าย ค'าเอกสารความรู7 และค'าใช7จ'ายอ่ืนๆ ท่ีจําเป�นและเก่ียวข7อง 
ฯลฯ ตามแผนพัฒนาสี่ปF (พ.ศ. 2561 – 2564)  หน7า 174 

      6) โครงการปRองกันโรคพิษสุนัขบ/า ตั้งไว/ 40,000 บาท เพ่ือจ'ายเป�นค'าดําเนินกิจกรรมรณรงค,
ป?องกันโรคพิษสุนัขบ7า เช'น ค'าวัคซีน ค'าจ7างบุคลากรทางการแพทย, ค'าจัดทําป?าย ค'าแผ'นพับเอกสารความรู7 ค'า
เบ้ียเลี้ยง ค'าพาพาหนะและค'าใช7จ'ายอ่ืนๆ ท่ีจําเป�นและเก่ียวข7อง ฯลฯ ตามแผนพัฒนาสี่ปF (พ.ศ. 2561 – 2564)  
หน7า 175 

 
1.2 หมวดค�าวัสดุ  [330000]             รวม 40,000 บาท 

1.2.1 ประเภท วัสดุวิทยาศาสตร#หรือการแพทย# [330900] ตั้งไว/ 40,000 บาท  
                  เพ่ือจ'ายเป�นค'าซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร,หรือการแพทย,  เช'น  ทรายอะเบท  น้ํายาพ'นกําจัดยุง วัคซีน
ป?องกันโรค น้ํายาตรวจสารเสพติด  น้ํายาดับเพลิง ถุงมือ ฯลฯ  
 
 

65



 

 

 

แผนงานสังคมสงเคราะห# [00230] 

แผนงานสังคมสงเคราะห# [00230]      รวม 70,000 บาท 
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห# [00232]     รวม 70,000 บาท 
1. งบดําเนินการ  [300000]       รวม 70,000 บาท 

1.1 หมวดค�าใช/สอย [320000]       รวม 70,000 บาท 
1.1.1 ประเภทรายจ�ายเก่ียวกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�เข/ารายจ�ายหมวดอ่ืนๆ [320300]  

จํานวน 70,000 บาท 
                 โครงการ อปท.ร�วมใจก�อสร/าง ปรับปรุงหรือสร/างบ/านให/กับคนยากจน ด/อยโอกาส ตั้งไว/ 
70,000 บาท เพ่ือสนับสนุน ปรับปรุงหรือสร7างบ7านให7กับคนยากจน ด7อยโอกาส การดําเนินการตามบทบาท
อํานาจหน7าท่ีขององค,กรปกครองส'วนท7องถ่ินในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให7ดีข้ึน ตามแผนพัฒนาสี่ปF (พ.ศ. 2561�
2564) หน7า 154  
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แผนงานเคหะและชุมชน [00240] 
 
แผนงานเคหะและชุมชน [00240]      รวม 5,633,880 บาท   
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน [00241]     รวม 2,393,180 บาท 
1. งบบุคลากร   [200000]           รวม 1,285,000 บาท   
 1.1 หมวดเงินเดือน  (ฝ<ายประจํา) [220000]      รวม 1,285,000 บาท   

1.1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน [220100]     จํานวน 906,000 บาท  
เพ่ือจ'ายเป�นเงินเดือนของพนักงานส'วนตําบล  พร7อมเงินปรับปรุงเงินเดือน จํานวน 3 อัตรา 

ตําแหน'ง ผู7อํานวยการกองช'าง นายช'างโยธา เจ7าพนักงานธุรการ  

1.1.2 ประเภทเงินประจําตําแหน�ง [220300]     จํานวน 42,000 บาท 
          เพ่ือจ'ายเป�นเงินค'าประจําตําแหน'งให7แก' ผู7อํานวยการกองช'าง 

1.1.3 ประเภทค�าตอบแทนพนักงานจ/าง [220600]     จํานวน 337,000 บาท  
เพ่ือจ'ายเป�นค'าจ7างพนักงานจ7างตามภารกิจ จํานวน 2 อัตรา ตําแหน'ง ผู7ช'วยนายช'างโยธา ผู7ช'วย

นายช'างไฟฟ?า   

2. งบดําเนินการ   [300000]            รวม 1,092,180 บาท  
 2.1 หมวดค�าตอบแทน [310000]         รวม 67,000 บาท   

2.1.1 ประเภทค�าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา [310300]    จํานวน 5,000 บาท    
เพ่ือจ'ายเป�นค'าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาให7แก'พนักงานส'วนตําบลและพนักงานจ7างท่ีมา

ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือในวันหยุดราชการท่ีได7รับคําสั่งให7ช'วยเหลือการปฏิบัติงานซ่ึงเป�นงานเร'งด'วนนอก
เวลาราชการปกติหรืองานท่ีไม'อาจทําในเวลาราชการได7  

2.1.2 ประเภทค�าเช�าบ/าน [310400]        จํานวน 42,000 บาท    
เพ่ือจ'ายเป�นเงินค'าเช'าบ7านพนักงานส'วนตําบล จํานวน 1 อัตรา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ว'าด7วยค'าเช'าบ7านของข7าราชการส'วนท7องถ่ิน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2559   

2.1.3 ประเภทเงินช�วยเหลือการศึกษาบุตร [310500]    จํานวน 20,000 บาท  
เพ่ือจ'ายเป�นเงินช'วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส'วนตําบล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ว'าด7วยเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตร พนักงานส'วนท7องถ่ิน พ.ศ.2541 และท่ีแก7ไขเพ่ิมเติม 

 2.2 หมวดค�าใช/สอย  [320000]       รวม 885,180 บาท 
   2.2.1 ประเภทรายจ�ายเพ่ือให/ได/มาซ่ึงบริการ [320100]     จํานวน 150,000 บาท  
   เพ่ือจ'ายเป�นค'าใช7จ'ายต'างๆ ดังนี้  
   � ค'าถ'ายเอกสาร  ค'าเย็บหนังสือ  เข7าปกหนังสือ เช'น ข7อบัญญัติงบประมาณรายจ'ายประจําปF 
ข7อบังคับองค,การบริหารส'วนตําบล รายงานการประชุม ระเบียบกฎหมายและหนังสือต'าง ๆ  

    � ค'าโฆษณาและเผยแพร' เช'น รายจ'ายเก่ียวกับการจ7างเหมาโฆษณาและเผยแพร'ข'าวทาง
วิทยุกระจายเสียง  โทรทัศน,  โรงมหรสพหรือสิ่งพิมพ,ต'าง ๆ  ค'าเช'าทรัพย,สิน  ค'าจ7างเหมาบริการ  ค'าจ7างสํารวจ
ความพึงพอใจของการบริการประชาชน ค'าจ7างตรวจสภาพน้ําระบบประปาหมู'บ7าน 13 หมู'บ7าน ฯลฯ  
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2.2.2 ประเภทรายจ�ายเก่ียวกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�เข/าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืนๆ [320300]    
จํานวน 40,000 บาท   

(1) ค�าใช/จ�ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ตั้งไว/ 
20,000 บาท สําหรับเป�นค'าเบ้ียเลี้ยง ค'าพาหนะ ค'าเช'าท่ีพักและค'าใช7จ'ายอ่ืนๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือ
อบรมสัมมนาของพนักงานส'วนตําบล  พนักงานจ7าง  

          (2) ค�าใช/จ�ายในการฝNกอบรมและสัมมนา ตั้งไว/ 20,000 บาท สําหรับเป�นค'าลงทะเบียนและ
ธรรมเนียม เช'น ค'าลงทะเบียนและค'าธรรมเนียมการฝRกอบรมต'างๆสําหรับ คณะผู7บริหารท7องถ่ิน สมาชิกสภา 
พนักงานส'วนตําบล พนักงานจ7าง  

2.2.3 ประเภทค�าบํารุงรักษาหรือซ�อมแซมทรัพย#สิน [320400]   จํานวน 695,180 บาท  
เพ่ือจ'ายเป�นค'าซ'อมแซมบํารุงรักษาทรัพย,สินเพ่ือให7สามารถใช7งานได7ตามปกติ เช'น เครื่อง

พิมพ,ดีด เครื่องคอมพิวเตอร, เครื่องถ'ายเอกสาร เครื่องปรับอากาศ โตUะ เก7าอ้ี ครุภัณฑ,อ่ืนๆ ค'าบํารุงรักษา 
ซ'อมแซมท่ีดินและสิ่งก'อสร7าง ฯลฯ  

2.3 หมวดค�าวัสดุ  [330000]          รวม 140,000 บาท 
2.3.1 ประเภทวัสดุสํานักงาน [330100]       จํานวน 20,000 บาท   

เพ่ือจ'ายเป�นค'าซ้ือวัสดุสํานักงานท้ังวัสดุคงทนและวัสดุสิ้นเปลือง เช'น เครื่องคิดเลข ไม7บรรทัด
เหล็ก ท่ีเย็บกระดาษ กรรไกร เก7าอ้ีพลาสติก ตรายาง พระบรมฉายาลักษณ, พรม มูลี่ นาฬิกา พระพุทธรูป วารสาร 
หนังสือพิมพ, หนังสือเก่ียวกับกฎหมาย ระเบียบ หนังสือคู'มือต'างๆ ท่ีใช7ปฏิบัติงาน กระดาษ แฟ?ม ปากกา ดินสอ 
หมึกเครื่องถ'ายเอกสาร น้ํายาลบคําผิด ลวดเย็บกระดาษ ซองเอกสาร ธงชาติ  สิ่งพิมพ,ท่ีได7จากการซ้ือหรือจ7าง
พิมพ, ตะแกรงวางเอกสาร ท่ีถูพ้ืน น้ําด่ืมสําหรับบริการประชาชน ฯลฯ   

2.3.2 ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร# [330400]      จํานวน 20,000 บาท   
เพ่ือจ'ายเป�นค'าวัสดุคอมพิวเตอร,  เช'น แผ'น CD�ROM DVD�ROM อุปกรณ,บันทึกข7อมูล

โปรแกรม หมึกคอมพิวเตอร, แป?นพิมพ, เมนบอร,ด เมมโมรี่ชิป เม7าท, และอ่ืนๆ ฯลฯ 

2.3.3 ประเภทวัสดุก�อสร/าง [330600]      จํานวน 100,000 บาท  
เพ่ือจ'ายเป�นค'าวัสดุก'อสร7าง เช'นไม7ต'างๆ สี แปรงทาสี  สีทินเนอร, น้ํามันทาไม7 ปูนซีเมนต,      

ปูนขาว ทราย อิฐ กระเบ้ือง สังกะสี ตะปู ค7อน คีม ชะแลง  จอบ เสียม สิ่ว ขวาน เลื่อย กบไสไม7 เหล็กเส7น ท'อน้ํา
บาดาล ท'อน้ําและอุปกรณ,ประปา ท'อต'างๆ โถส7วม อ'างล7างมือ  ราวพาดผ7า ฯลฯ   
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3. งบลงทุน [400000]           รวม 16,000 บาท     
3.1 หมวดค�าครุภัณฑ#  [410000]          รวม 16,000 บาท 

3.1.1  ประเภทครุภัณฑ#คอมพิวเตอร#  [411600]      จํานวน 16,000 บาท   
 (1) ค�าจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร# สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 1 เครื่อง ตั้งไว/ 16,000 บาท 

เพ่ือใช7สําหรับการให7บริการประชาชนท่ัวไปและใช7ในงานสํานักงานกองช'าง  ตามรายละเอียด ดังนี้ 
คุณลักษณะพ้ืนฐาน 

� มีหน'วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม'น7อยกว'า 2 แกนหลัก (2 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกา
พ้ืนฐานไม'น7อยกว'า 3.3 GHz หรือดีกว'า จํานวน 1 หน'วย 

� มีหน'วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว'า มีขนาดไม'น7อยกว'า 4 GB 
� มีหน'วยจัดเก็บข7อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว'า ขนาดความจุไม'น7อยกว'า 1 TB 

หรือ ชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม'น7อยกว'า 100 GB จํานวน 1 หน'วย 
� มี DVD�RW หรือดีกว'า จํานวน 1 หน'วย 
� มีช'องเชื่อมต'อระบบเครือข'าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base�T หรือดีกว'า 

จํานวนไม'น7อยกว'า 1 ช'อง 
� มีแป?นพิมพ,และเมาส, 
� มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว'า มี Contrast Ratio ไม'น7อยกว'า 600 : 1 และมีขนาดไม'น7อยกว'า 

18.5 นิ้ว จํานวน 1 หน'วย 
โดยจัดซ้ือตามมาตรฐานกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และแผนพัฒนาสี่ปF       

( พ.ศ. 2561 – 2564 ) หน7า 272 
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งานไฟฟRาถนน [00242]       รวม 3,240,700 บาท 
1. งบดําเนินการ   [300000]            รวม 300,000 บาท  

1.1 หมวดค�าวัสดุ  [330000]      จํานวน 300,000 บาท   
1.1.1 ประเภทวัสดุไฟฟRาและวิทยุ [330200]       จํานวน 300,000 บาท   

เพ่ือจ'ายเป�นค'าจัดซ้ือเครื่องมืองานไฟฟ?า เครื่องวัดไฟฟ?า และอุปกรณ,ไฟฟ?า เพ่ือใช7ในการติดต้ัง
แก7ไข ซ'อมแซม งานไฟฟ?าภายในและภายนอกอาคาร งานไฟฟ?าสาธารณะ งานให7บริการไฟฟ?า  
 
2. งบลงทุน [400000]             รวม  2,890,700 บาท 
 2.1 หมวดค�าท่ีดินและส่ิงก�อสร/าง [420000]         รวม  2,890,700 บาท 

2.1.1 ประเภทค�าส่ิงก�อสร/างสาธารณูปโภค [421100]        จํานวน 2,890,700 บาท 

 (1) โครงการก�อสร/างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายซอย 1 เช่ือมถนนสายหลักสาย ลป 3045 ตั้งไว/ 
136,500 บาท เพ่ือจ'ายเป�นค'าจ7างเหมาก'อสร7างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย 1 เชื่อมถนนสายหลักสาย ลป 3045  
บ7านแม'เชียงรายลุ'ม หมู'ท่ี 3  ตําบลแม'พริก  อําเภอแม'พริก  จังหวัดลําปาง ปริมาณงานก'อสร7างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กผิวจราจรกว7างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 70.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พร7อมลงลูกรังไหล'ทางกว7างเฉลี่ย
ข7างละ 0.25 เมตร (รวมพ้ืนท่ีก'อสร7างถนนคอนกรีตไม'น7อยกว'า 210.00 ตารางเมตร)  รายละเอียดตามแบบ
มาตรฐานงานทางสําหรับ อปท. เลขท่ี ทถ�2�206 และแผนพัฒนาสี่ปF (พ.ศ.2561 – 2564) หน7า 90 

 (2) โครงการก�อสร/างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยบ/านนางป�น ตั้งไว/ 78,200 บาท เพ่ือจ'ายเป�น
ค'าจ7างเหมาก'อสร7างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยบ7านนางปFน บ7านแม'เชียงรายลุ'ม หมู'ท่ี 3 ตําบลแม'พริก 
อําเภอแม'พริก  จังหวัดลําปาง ปริมาณงานก'อสร7างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว7างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 
40.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พร7อมลงลูกรังไหล'ทางกว7างเฉลี่ยข7างละ  0.25 เมตร (รวมพ้ืนท่ีก'อสร7างถนน
คอนกรีตไม'น7อยกว'า 120.00 ตารางเมตร) รายละเอียดตามแบบมาตรฐานงานทางสําหรับ อปท. เลขท่ี ทถ�2�206 
และแผนพัฒนาสี่ปF (พ.ศ.2561 – 2564) หน7า 89 

 (3) โครงการก�อสร/างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย 6 ตั้งไว/ 127,000 บาท เพ่ือจ'ายเป�นค'าจ7างเหมา
ก'อสร7างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย 6 บ7านแม'เชียงรายลุ'ม หมู'ท่ี 3 ตําบลแม'พริก อําเภอแม'พริก  จังหวัดลําปาง 
ปริมาณงานก'อสร7างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว7างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 65.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 
เมตร พร7อมลงลูกรังไหล'ทางกว7างเฉลี่ยข7างละ 0.20 เมตร (รวมพ้ืนท่ีก'อสร7างถนนคอนกรีตไม'น7อยกว'า 195.00 
ตารางเมตร)  รายละเอียดตามแบบมาตรฐานงานทางสําหรับ อปท. เลขท่ี ทถ�2�206 และแผนพัฒนาสี่ปF (พ.ศ.
2561 – 2564) หน7า 90 

 (4) โครงการก�อสร/างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยบ/านนายลาน ตั้งไว/ 26,300 บาท เพ่ือจ'ายเป�น
ค'าจ7างเหมาก'อสร7างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยบ7านนายลาน บ7านแม'เชียงรายลุ'ม หมู'ท่ี 3 ตําบลแม'พริก 
อําเภอแม'พริก จังหวัดลําปาง ปริมาณงานก'อสร7างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว7างเฉลี่ย 2.00 เมตร ยาว 
20.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร (รวมพ้ืนท่ีก'อสร7างถนนคอนกรีตไม'น7อยกว'า 40.00 ตารางเมตร) แบบไม'มีไหล'
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ทาง รายละเอียดตามแบบมาตรฐานงานทางสําหรับ อปท. เลขท่ี ทถ�2�206 และแผนพัฒนาสี่ปF (พ.ศ.2561 – 
2564) หน7า 89 
 (5) โครงการก�อสร/างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยบ/านนายเป3ง  ตั้งไว/ 41,200 บาท เพ่ือจ'ายเป�น
ค'าจ7างเหมาก'อสร7างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยบ7านนายเป�ง บ7านแม'เชียงรายลุ'ม หมู'ท่ี 3 ตําบลแม'พริก 
อําเภอแม'พริก  จังหวัดลําปาง ปริมาณงานก'อสร7างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว7างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 
21.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พร7อมลงลูกรังไหล'ทางกว7างเฉลี่ยข7างละ  0.50 เมตร (รวมพ้ืนท่ีก'อสร7างถนน
คอนกรีตไม'น7อยกว'า 63.00 ตารางเมตร)  รายละเอียดตามแบบมาตรฐานงานทางสําหรับ อปท. เลขท่ี ทถ�2�206 
และแผนพัฒนาสี่ปF (พ.ศ.2561 – 2564) หน7า 89 

 (6) โครงการก�อสร/างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเข/าศูนย#พัฒนาเด็กเล็ก ตั้งไว/ 227,000 บาท เพ่ือ
จ'ายเป�นค'าจ7างเหมาก'อสร7างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเข7าศูนย,พัฒนาเด็กเล็ก บ7านแม'พริกบน หมู'ท่ี 4 ตําบล  
แม'พริก อําเภอแม'พริก  จังหวัดลําปาง ปริมาณงานก'อสร7างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว7างเฉลี่ย 3.50 
เมตร ยาว 100.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พร7อมลงลูกรังไหล'ทางกว7างเฉลี่ยข7างละ 0.25 เมตร (รวมพ้ืนท่ี
ก'อสร7างถนนคอนกรีตไม'น7อยกว'า 350.00 ตารางเมตร)  รายละเอียดตามแบบมาตรฐานงานทางสําหรับ อปท. 
เลขท่ี ทถ�2�206 และแผนพัฒนาสี่ปF (พ.ศ.2561 – 2564) หน7า 91 

 (7) โครงการก�อสร/างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข/างโรงเรียนบ/านแม�พริกบน ตั้งไว/ 177,000 บาท 
เพ่ือจ'ายเป�นค'าจ7างเหมาก'อสร7างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข7างโรงเรียนบ7านแม'พริกบน บ7านแม'พริกบน หมู'ท่ี 4 
ตําบลแม'พริก อําเภอแม'พริก จังหวัดลําปาง ปริมาณงานก'อสร7างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว7างเฉลี่ย 3.50 
เมตร ยาว 78.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พร7อมลงลูกรังไหล'ทางกว7างเฉลี่ยข7างละ 0.25 เมตร (รวมพ้ืนท่ี
ก'อสร7างถนนคอนกรีตไม'น7อยกว'า 273.00 ตารางเมตร)  รายละเอียดตามแบบมาตรฐานงานทางสําหรับ อปท. 
เลขท่ี ทถ�2�206 และแผนพัฒนาสี่ปF (พ.ศ.2561 – 2564) หน7า 90 

 (8) โครงการก�อสร/างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ/านวังสําราญ – ส่ีแยกน้ําปลา เช่ือมต�อถนนสาย 
1102 และ 1264 ตั้งไว/ 285,000 บาท เพ่ือจ'ายเป�นค'าจ7างเหมาก'อสร7างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ7านวัง
สําราญ – สี่แยกน้ําปลา บ7านวังสําราญ หมู'ท่ี 6 ตําบลแม'พริก อําเภอแม'พริก จังหวัดลําปาง ปริมาณงานก'อสร7าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว7างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 110.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พร7อมลงลูกรัง
ไหล'ทางกว7างเฉลี่ยข7างละ 0.50 เมตร (รวมพ้ืนท่ีก'อสร7างถนนคอนกรีตไม'น7อยกว'า 440 ตารางเมตร)  รายละเอียด
ตามแบบมาตรฐานงานทางสําหรับ อปท. เลขท่ี ทถ�2�206 และแผนพัฒนาสี่ปF (พ.ศ.2561 – 2564) หน7า 241 

 (9) โครงการก�อสร/างรางระบายน้ําสายหน/าโรงเรียนห/วยข้ีนกวิทยา – หน/าบ/านนายซ/อน ตั้งไว/ 
322,000 บาท เพ่ือจ'ายเป�นค'าจ7างเหมาก'อสร7างรางระบายน้ําสายหน7าโรงเรียนห7วยข้ีนกวิทยา – หน7าบ7านนาย
ซ7อน บ7านห7วยข้ีนก หมู'ท่ี 7 ตําบลแม'พริก อําเภอแม'พริก จังหวัดลําปาง ปริมาณงานก'อสร7าง รางระบายน้ําขนาด
กว7าง 0.30 เมตร ยาว 150.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.35 เมตร พร7อมฝาปXดตะแกรงเหล็ก 
รายละเอียดตามแบบองค,การบริหารส'วนตําบลแม'พริก เลขท่ี มพ.011/2560 และแผนพัฒนาสี่ปF (พ.ศ.2561 – 
2564) หน7า 113 
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 (10) โครงการก�อสร/างรางระบายน้ําสายซอย 4 บ/านร�มไม/ยาง ตั้งไว/ 182,000 บาท เพ่ือจ'ายเป�น
ค'าจ7างเหมาก'อสร7างรางระบายน้ําสายซอย 4 บ7านร'มไม7ยาง หมู'ท่ี 9 ตําบลแม'พริก อําเภอแม'พริก จังหวัดลําปาง 
ปริมาณงานก'อสร7าง รางระบายน้ําขนาดกว7าง 0.30 เมตร ยาว 85.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.35 
เมตร พร7อมฝาปXดตะแกรงเหล็ก รายละเอียดตามแบบองค,การบริหารส'วนตําบลแม'พริก เลขท่ี มพ.023/2560 
และแผนพัฒนาสี่ปF (พ.ศ.2561 – 2564) หน7า 113 

 (11) โครงการก�อสร/างรางระบายน้ําสายบ/านดอย  บ/านสันข้ีเหล็ก ตั้งไว/ 213,000 บาท เพ่ือจ'ายเป�น
ค'าจ7างเหมาก'อสร7างรางระบายน้ําสายบ7านดอย  บ7านสันข้ีเหล็ก หมู'ท่ี 10 ตําบลแม'พริก อําเภอแม'พริก จังหวัด
ลําปาง ปริมาณงานก'อสร7าง รางระบายน้ําขนาดกว7าง 0.30 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ลึก
เฉลี่ย 0.35 เมตร พร7อมฝาปXดตะแกรงเหล็ก รายละเอียดตามแบบองค,การบริหารส'วนตําบลแม'พริก เลขท่ี มพ.
024/2560 และแผนพัฒนาสี่ปF (พ.ศ.2561 – 2564) หน7า 113 

 (12) โครงการก�อสร/างท�อลอดเหล่ียมห/วยขัวลึก บ/านปางยาว ตั้งไว/ 143,000 บาท เพ่ือจ'ายเป�น
ค'าจ7างเหมาก'อสร7างท'อลอดเหลี่ยม บ7านปางยาว หมู'ท่ี 8 ตําบลแม'พริก อําเภอแม'พริก จังหวัดลําปาง ปริมาณงาน
ก'อสร7างท'อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 1.80 x 1.80 เมตร ยาว 4.00 เมตร จํานวน 1 ช'องทาง พร7อมลง
ดินลูกรังถมหลังท'อยาว 30.00 เมตร ใช7ดินลูกรังไม'น7อยกว'า 57.00 ลูกบาศก,เมตร  (ตามแบบมาตรฐาน กสช.ท 
เลขท่ี ทลด.010101/5) และแผนพัฒนาสี่ปF (พ.ศ.2561 – 2564) หน7า 92 

 (13) โครงการติดตั้งราวกันตก ซอย 1 บ/านนาริน ตั้งไว/ 17,000 บาท เพ่ือจ'ายเป�นค'าจ7างเหมาติดตั้ง

ราวกันตกสายซอย 1 บ7านนาริน หมู'ท่ี 1 ตําบลผาป_ง อําเภอแม'พริก  จังหวัดลําปาง ปริมาณงานก'อสร7างราวกันตก 
สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร ยาวโดยรวม 28.00 เมตร รายละเอียดตามแบบองค,การบริหารส'วนตําบลแม'พริก เลขท่ี มพ.
026/2560 และแผนพัฒนาสี่ปF (พ.ศ.2561 – 2564) หน7า 94 

 (14) โครงการก�อสร/างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ�งแม�วอด บ/านนาริน ตั้งไว/ 100,000 บาท เพ่ือ
จ'ายเป�นค'าจ7างเหมาก'อสร7างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ'งแม'วอด บ7านนาริน หมู'ท่ี 1 ตําบลผาป_ง อําเภอ       
แม'พริก จังหวัดลําปาง ปริมาณงานก'อสร7างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว7างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 67.00 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พร7อมลงลูกรังไหล'ทางกว7างเฉลี่ยข7างละ 0.25 เมตร (รวมพ้ืนท่ีก'อสร7างถนนคอนกรีต
ไม'น7อยกว'า 201.00 ตารางเมตร) รายละเอียดตามแบบมาตรฐานงานทางสําหรับ อปท. เลขท่ี ทถ�2�206 และ
แผนพัฒนาสี่ปF (พ.ศ.2561 – 2564) หน7า 94 

(15) โครงการก�อสร/างดาดลําเหมืองคอนกรีตทุ�งนาแต/ ตั้งไว/ 226,000 บาท เพ่ือจ'ายเป�นค'าจ7างเหมา
ก'อสร7างดาดลําเหมืองคอนกรีตทุ'งนาแต7 บ7านผาป_งหลวง หมู'ท่ี 2 ตําบลผาป_ง อําเภอแม'พริก จังหวัดลําปาง 
ปริมาณงาน ก'อสร7างดาดลําเหมืองคอนกรีต ช'วงท่ี 1 ก'อสร7างดาดลําเหมืองคอนกรีต ขนาดปากลําเหมืองกว7าง
เฉลี่ย 0.60 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร  หนา 0.10 เมตร ยาว 95.00 เมตร ช'วงท่ี 2 ก'อสร7างดาดลําเหมืองคอนกรีต 
ขนาดปากลําเหมืองกว7างเฉลี่ย 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 107.00 เมตร รายละเอียด
ตามแบบขององค,การบริหารส'วนตําบลแม'พริกเลขท่ี มพ.027/2560 และแผนพัฒนาสี่ปF (พ.ศ.2561 – 2564) หน7า 
131 

72



 

 

 

 (16) โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอย 3 บ/านผาปTงกลาง ตั้งไว/ 145,000 บาท เพ่ือ
จ'ายเป�นค'าจ7างเหมาปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอย 3 บ7านผาป_งกลาง  หมู'ท่ี 3 ตําบลผาป_ง อําเภอแม'
พริก  จังหวัดลําปาง ปริมาณงานก'อสร7าง  

ช'วงท่ี 1 เทคอนกรีตเสริมผิวจราจร กว7าง 4.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.12 เมตร ยาว 50.00 เมตร หรือเป�น
พ้ืนท่ีคอนกรีตไม'น7อยกว'า 200.00 ตารางเมตร  

ช'วงท่ี 2 เทคอนกรีตเสริมผิวจราจร หนาเฉลี่ย 0.12 เมตร เป�นพ้ืนท่ีคอนกรีตไม'น7อยกว'า 163.75 ตาราง
เมตร  

รายละเอียดตามแบบองค,การบริหารส'วนตําบลแม'พริกเลขท่ี มพ. 028/2560 และแผนพัฒนาสี่ปF (พ.ศ.
2561 – 2564) หน7า 95 

 (17) โครงการติดตั้งราวกันตกสายหอกระจายข�าว บ/านผาปTงกลาง ตั้งไว/ 26,500 บาท เพ่ือจ'ายเป�น
ค'าจ7างเหมาติดต้ังราวกันตกสายหอกระจายข'าว บ7านผาป_งกลาง หมู'ท่ี 3 ตําบลผาป_ง อําเภอแม'พริก จังหวัดลําปาง 
ปริมาณงานก'อสร7างราวกันตก สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร ความยาวโดยรวม 38.80 เมตร รายละเอียดตามแบบองค,การ
บริหารส'วนตําบลแม'พริก เลขท่ี มพ. 020/2560 และแผนพัฒนาสี่ปF (พ.ศ.2561 – 2564) หน7า 95 

(18) โครงการก�อสร/างดาดลําเหมืองคอนกรีตทุ�งต/นงุYน (ระยะท่ี 1) ตั้งไว/ 250,000 บาท เพ่ือจ'ายเป�น
ค'าจ7างเหมาก'อสร7างดาดลําเหมืองคอนกรีตทุ'งต7นงุUน (ระยะท่ี 1) บ7านห7วยไร' หมู'ท่ี 4 ตําบลผาป_ง อําเภอแม'พริก 
จังหวัดลําปาง ปริมาณงาน ก'อสร7างดาดลําเหมืองคอนกรีตขนาดปากลําเหมืองกว7างเฉลี่ย 1.00 เมตร ก7นลําเหมือง
กว7างเฉลี่ย 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.60 เมตร  หนาเฉลี่ย 0.07 เมตร ยาว 573.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน
ขององค,การบริหารส'วนตําบลแม'พริกเลขท่ี มพ. 022/2560 และแผนพัฒนาสี่ปF (พ.ศ.2561 – 2564) หน7า 132 

(19) โครงการขุดลอกสระประมง บ/านเด�นอุดม ตั้งไว/ 168,000 บาท เพ่ือจ'ายเป�นค'าจ7างเหมาขุดลอก
สระประมง บ7านเด'นอุดม หมู'ท่ี 5 ตําบลผาป_ง อําเภอแม'พริก จังหวัดลําปาง ปริมาณขุดลอก ขนาดก7นกว7าง 19.75 
เมตร ยาว 38.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร คิดเป�นปริมาตรขุดลอกไม'น7อยกว'า 3,474.40 ลูกบาศก,เมตร 
รายละเอียดตามแบบขององค,การบริหารส'วนตําบลแม'พริกเลขท่ี มพ. 021/2560 และแผนพัฒนาสี่ปF (พ.ศ.2561 
– 2564) หน7า 243 

3. งบเงินอุดหนุน [600000]             รวม 50,000 บาท 
 3.1 หมวดเงินอุดหนุน  [610000]           รวม 50,000 บาท 
 3.1.1 ประเภทเงินอุดหนุนส�วนราชการ [612000]      จํานวน 50,000 บาท 

(1) โครงการขยายเขตไฟฟRาแรงดันต่ําภายในหมู�บ/าน บ/านเด�นอุดม ตั้งไว/ 50,000 บาท เพ่ือจ'ายเป�น
เงินอุดหนุนให7การไฟฟ?าส'วนภูมิภาค เพ่ือดําเนินการขยายเขตไฟฟ?าแรงดันตํ่าตามโครงการขยายเขตไฟฟ?าแรงดัน
ตํ่าภายในหมู'บ7าน บ7านเด'นอุดม หมู'ท่ี 5 ตําบลแม'พริก อําเภอแม'พริก จังหวัดลําปาง ตามแผนพัฒนาสี่ปF ( พ.ศ.
2561 – 2564 ) หน7า 205 
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แผนงานสร/างความเข/มแข็งของชุมชน [00250] 

แผนงานสร/างความเข/มแข็งของชุมชน [00250]     รวม 230,000 บาท 
งานส�งเสริมและสนับสนุนความเข/มแข็งชุมชน [00252]    รวม 230,000 บาท 
1. งบดําเนินการ [300000]       รวม 170,000 บาท 
 1.1 หมวดค�าใช/สอย   [320000]       จํานวน 170,000 บาท 
 1.1.1 ประเภทรายจ�ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�เข/าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืนๆ [320300] 

(1) โครงการรณรงค#ปRองกันปTญหายาเสพติด ตั้งไว/ 10,000 บาท  เพ่ือจ'ายเป�นค'าดําเนินกิจกรรมการ
อบรม เพ่ือกระตุ7น เสริมสร7างและป?องกันป_ญหายาเสพติด เช'น ค'าตอบแทนวิทยากร ค'าอาหารและค'าเครื่องด่ืม 
ค'าวัสดุอุปกรณ, ค'าจัดทําป?าย และค'าใช7จ'ายอ่ืนๆ ท่ีจําเป�นและเก่ียวข7อง ฯลฯ ตามแผนพัฒนาสี่ปF (พ.ศ. 2561 – 
2564)  หน7า 159 

(2) โครงการปลูกป<า บวชป<า สืบชะตา เวทีเสวนา ตั้งไว/ 10,000 บาท เพ่ือจ'ายเป�นค'าดําเนินโครงการ
ปลูกป̀า บวชป̀า สืบชะตา เวทีเสวนา  เช'น ค'าวัสดุอุปกรณ, ค'าจัดทําป?าย และค'าใช7จ'ายอ่ืนๆ ท่ีจําเป�นและเก่ียวข7อง 
ฯลฯ ตามแผนพัฒนาสี่ปF  (พ.ศ. 2561 – 2564)  หน7า 186 

(3) โครงการให/ความรู/เรื่องสิทธิหน/าท่ีและบทบาทของสตรี ตั้งไว/ 5,000 บาท เพ่ือจ'ายเป�นค'าดําเนิน
ฝRกอบรมให7ความรู7ให7กับสตรีในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบ เช'น ค'าวิทยากร ค'าวัสดุอุปกรณ, ค'าจัดทําป?าย และค'าใช7จ'าย
อ่ืนๆ ท่ีจําเป�นและเก่ียวข7อง ฯลฯ ตามแผนพัฒนาสี่ปF  (พ.ศ. 2561 – 2564) หน7า 160 

(4) โครงการให/ความรู/เรื่องสิทธิหน/าท่ีและบทบาทของผู/สูงอายุ ตั้งไว/ 10,000 บาท เพ่ือจ'ายเป�นค'า
ดําเนินฝRกอบรมให7ความรู7ให7กับผู7สูงอายุในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบ เช'น ค'าวิทยากร ค'าวัสดุอุปกรณ, ค'าจัดทําป?าย และ
ค'าใช7จ'ายอ่ืนๆ ท่ีจําเป�นและเก่ียวข7อง ฯลฯ ตามแผนพัฒนาสี่ปF (พ.ศ. 2561 – 2564) หน7า 160 

(5) โครงการให/ความรู/เรื่องสิทธิหน/าท่ีและบทบาทของผู/พิการ ตั้งไว/ 5,000 บาท เพ่ือจ'ายเป�นค'า
ดําเนินฝRกอบรมให7ความรู7ให7กับผู7พิการในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบ เช'น ค'าวิทยากร ค'าวัสดุอุปกรณ, ค'าจัดทําป?าย และ
ค'าใช7จ'ายอ่ืนๆ ท่ีจําเป�นและเก่ียวข7อง ฯลฯ ตามแผนพัฒนาสี่ปF (พ.ศ. 2561 – 2564) หน7า 160 

(6) ค�าใช/จ�ายในการส�งเสริมอาชีพ ตั้งไว/ 50,000 บาท เพ่ือจ'ายเป�นค'าดําเนินโครงการฝRกอบรมการ
ส'งเสริมอาชีพ ให7ความรู7ให7กับประชาชนผู7สนใจท่ัวไป เช'น ค'าวิทยากร ค'าวัสดุอุปกรณ, ค'าจัดทําป?าย และค'าใช7จ'าย
อ่ืนๆ ท่ีจําเป�นและเก่ียวข7อง ฯลฯ ตามแผนพัฒนาสี่ปF (พ.ศ. 2561 – 2564)  หน7า 168 

(7) โครงการส�งเสริมอาชีพฝNกอบรมการติดตั้งไฟฟRาเบ้ืองต/น ตั้งไว/ 30,000 บาท เพ่ือจ'ายเป�นค'า
ดําเนินโครงการฝRกอบรมการส'งเสริมอาชีพด7านการติดต้ังไฟฟ?า โดยให7ความรู7ให7กับประชาชนผู7สนใจท่ัวไป เช'น ค'า
วิทยากร ค'าวัสดุฝRก ค'าอุปกรณ, ค'าจัดทําป?าย ค'าจัดทําเอกสารและค'าใช7จ'ายอ่ืนๆ ท่ีจําเป�นและเก่ียวข7อง ฯลฯ ตาม
แผนพัฒนาสี่ปF (พ.ศ. 2561 – 2564) หน7า 169 

(8) ค�าใช/จ�ายสําหรับการปRองกันและแก/ไขปTญหายาเสพติด ตั้งไว/ 50,000 บาท เพ่ือจ'ายเป�นค'าใช7จ'าย
สําหรับป?องกันและแก7ไขป_ญหายาเสพติด ได7แก' ค'าใช7จ'ายสําหรับส'งเสริม การบําบัด ฟ��นฟูผู7เสพหรือผู7ติดยาเสพติด 
และส'งเสริมการฝRกอบรมอาชีพให7แก'ผู7ผ'านการบําบัด   
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2. งบเงินอุดหนุน  [600000]             รวม 60,000 บาท 
 2.1 หมวดเงินอุดหนุน  [610000]           รวม 60,000 บาท 
 2.1.1 ประเภทเงินอุดหนุนส�วนราชการ [612000]        จํานวน 20,000 บาท 

(1) อุดหนุนท่ีทําการปกครองอําเภอแม�พริก โครงการสนับสนุนการจัดงานรัฐพิธีประจําป� 2561 ตั้งไว/  
10,000 บาท  เพ่ือจ'ายเป�นค'าจัดงานพิธีของอําเภอแม'พริก ได7แก' การจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ7าอยู'หัว และวันสําคัญของสถาบันพระมหากษัตริย, การจัดงานวันปXยมหาราช ตามหนังสือ
อําเภอแม'พริก ท่ี ลป 1018.6/ว 604 ลงวันท่ี 31 กรกฎาคม 2560 และแผนพัฒนาสี่ปF (พ.ศ. 2561 � 2564) หน7า 
215 

  (2) อุดหนุนท่ีทําการปกครองอําเภอแม�พริก โครงการแม�พริกรวมใจ ต�อต/านภัยยาเสพติด เทิดไท/องค#
ราชันย# ตั้งไว/ 10,000 บาท  เพ่ือจ'ายเป�นค'าดําเนินกิจกรรมเพ่ือกระตุ7น และเสริมสร7างพลังจากทุกหน'วยงาน
ร'วมกันต'อต7านยาเสพติดและแสดงเจตนารมณ,ในการป?องกันและแก7ไขป_ญหายาเสพติด ตามหนังสือท่ีว'าการอําเภอ
แม'พริก ท่ี ลป 1018.6/ว 604 ลงวันท่ี 31 กรกฎาคม 2560 และแผนพัฒนาสี่ปF (พ.ศ. 2561 – 2564) หน7า 215 

 2.1.3 ประเภทเงินอุดหนุนเอกชน [610300]         จํานวน 10,000 บาท 
      อุดหนุนโรงเรียนนวัตกรรมผู/สูงอายุ ตั้งไว/ 10,000 บาท เพ่ือจ'ายเป�นค'าจัดกิจกรรมของผู7สูงอายุ

ตําบลผาป_งโครงการโรงเรียนนวัตกรรมผู7สูงอายุ หมู'ท่ี 2 ตําบลผาป_ง อําเภอแม'พริก จังหวัดลําปาง หนังสือโรงเรียน
นวัตกรรมผู7สูงอายุ ท่ี พิเศษ/2560 ลงวันท่ี 19 กรกฎาคม 2560 และตามแผนพัฒนาสี่ปF (พ.ศ.2561 � 2564) หน7า 
238  

2.1.2 ประเภทเงินอุดหนุนกิจการท่ีเป3นสาธารณประโยชน# [610400]   จํานวน 30,000 บาท  
      อุดหนุนก่ิงกาชาดอําเภอแม�พริก โครงการสนับสนุนการจัดงานกาชาดประจําป�จังหวัดลําปางและ

สนับสนุนกิจกรรมก่ิงกาชาดอําเภอแม�พริก ตั้งไว/  30,000 บาท  เพ่ือจ'ายเป�นค'าดําเนินกิจกรรมงานออกร7าน
กาชาดจังหวัดลําปางและก่ิงกาชาดอําเภอแม'พริก ในการช'วยเหลือบรรเทาความเดือดร7อนผู7ประสบสาธารณภัย 
ตามหนังสือท่ีว'าการอําเภอแม'พริก ท่ี ลป 1018.6/ว 604 และแผนพัฒนาสี่ปF (พ.ศ. 2561 – 2564) หน7า 216 
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ [00260] 

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ [00260]     รวม 155,000 บาท 
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ [00261]  รวม 5,000 บาท 
1. งบดําเนินการ  [300000]             รวม 5,000 บาท 
 1.1 หมวดค�าใช/สอย [320000]         รวม 5,000 บาท 
 1.1.1 ประเภทรายจ�ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�เข/าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืนๆ [320300]  
          จํานวน   5,000  บาท 
                 ค�าใช/จ�ายโครงการเสริมสร/างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในการปฏิบัติราชการ ตั้งไว/ 
5,000 บาท เพ่ือจ'ายเป�นค'าดําเนินการฝRกอบรมพนักงานส'วนตําบลและพนักงานจ7าง ให7มีความรู7เก่ียวกับคุณธรรม
จริยธรรมและธรรมาภิบาลในการปฏิบัติราชการ เช'น ค'าตอบแทนวิทยากร ค'าอาหารและค'าเครื่องด่ืม  ค'าวัสดุ
อุปกรณ, ค'าจัดทําป?าย และค'าใช7จ'ายอ่ืนๆ ท่ีจําเป�นและเก่ียวข7อง ตามแผนพัฒนาสี่ปF (พ.ศ.2561 � 2564) หน7า  
191 
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งานศาสนาวัฒนธรรมทองถ่ิน [00263]      รวม  150,000 บาท 
1. งบดําเนินการ  [300000]             รวม  110,000  บาท 
 1.1 หมวดค$าใชสอย [320000]        รวม  110,000  บาท 
 1.1.1 ประเภทรายจ$ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม$เขาลักษณะรายจ$ายหมวดอ่ืนๆ [320300]  
          จํานวน 110,000 บาท 

  (1) ค$าใชจ$ายโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต: ตั้งไว 30,000 บาท เพ่ือจ�ายเป�นค�า
ดําเนินการโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต� ประจําป� 2561 เช�น ค�าพิธีเป$ด ค�าโฆษณาประชาสัมพันธ�ค�าตกแต�ง
สถานท่ี ค�าจัดทําป+าย ค�าเช�าโต,ะ เก-าอ้ี เต็นท� ค�าของขวัญหรือของรางวัล ค�าเช�าเครื่องเสียง และค�าใช-จ�ายอ่ืนๆท่ี
จําเป�นและเก่ียวข-อง ตามแผนพัฒนาสี่ป� (พ.ศ. 2561 – 2564) หน-า 178 

 (2)  ค$าใชจ$ายโครงการจัดงานลอยกระทง ตั้งไว 70,000 บาท เพ่ือจ�ายเป�นค�าดําเนินการ
โครงการจัดงานลอยกระทงประจําป� 2560 เช�น ค�าพิธีเป$ด ค�าโฆษณาประชาสัมพันธ� ค�าตกแต�งสถานท่ี ค�าเช�า
เครื่องปBCนไฟ ค�าจัดทําป+าย ค�าเช�าโต,ะ เก-าอ้ี เต็นท� ค�าของขวัญหรือของรางวัล ค�าเช�าเครื่องเสียง และค�าใช-จ�าย
อ่ืนๆท่ีจําเป�นและเก่ียวข-อง ตามแผนพัฒนาสี่ป� (พ.ศ. 2561 – 2564) หน-า 178 

 (3) ค$าใชจ$ายโครงการถวายเทียนพรรษาเนื่องในวันเขาพรรษา ตั้งไว 5,000 บาท เพ่ือจ�าย
เป�นค�าดําเนินการโครงการถวายเทียนพรรษาเนื่องในวันเข-าพรรษา เช�น ค�าจัดซ้ือเทียนพรรษา ค�าวัสดุอุปกรณ�ใน
การจัดงาน และค�าใช-จ�ายอ่ืนๆท่ีจําเป�นและเก่ียวข-อง  ต้ังจ�ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป ปรากฏในแผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานศาสนาวัฒนธรรมท-องถ่ิน (00263) ตามแผนพัฒนาสี่ป� (พ.ศ.2561 – 
2564)  หน-า 178 

(4) ค$าใชจ$ายโครงการส$งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา ตั้งไว 
5,000 บาท เพ่ือจ�ายเป�นค�าดําเนินโครงการส�งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา เช�น  
ค�ารางวัล ค�าวัสดุอุปกรณ�  ค�าใช-จ�ายอ่ืนๆ ท่ีจําเป�นและเก่ียวข-อง ตามแผนพัฒนาสี่ป� (พ.ศ. 2561 – 2564)  หน-า  
178 
 
2. งบเงินอุดหนุน  [600000]             รวม   40,000   บาท 

2.1 หมวดเงินอุดหนุน  [610000]           รวม   40,000   บาท 
2.1.1 ประเภทเงินอุดหนุนเอกชน  [610300]          จํานวน 40,000 บาท   

           (1) อุดหนุนคณะกรรมการหมู$บาน บานแม$เชียงรายลุ$ม ตั้งไว 10,000 บาท โครงการส$งเสริม
ประเพณีบ้ังไฟ ตามหนังสือบ-านแม�เชียงรายลุ�ม หมู�ท่ี 3 ตําบลแม�พริก อําเภอแม�พริก จังหวัดลําปาง ลงวันท่ี 18 
กรกฎาคม 2560 และแผนพัฒนาสี่ป� (พ.ศ. 2561 – 2564) หน-า 236 

   (2) อุดหนุนคณะกรรมการหมู$บาน บานแพะดอกเข็ม ตั้งไว 10,000 บาท โครงการประเพณี
แห$ไมค้ําสลี ตามหนังสือบ-านแพะดอกเข็ม หมู�ท่ี 11 ตําบลแม�พริก อําเภอแม�พริก จังหวัดลําปาง ลงวันท่ี 20 
กรกฎาคม 2560 และแผนพัฒนาสี่ป� (พ.ศ. 2561 – 2564) หน-า 237 
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    (3) อุดหนุนคณะกรรมการหมู$บาน บานผาปEงหลวง ตั้งไว 10,000 บาท โครงการสรงน้ําพระ
ธาตุ สืบชะตาหลวง วัดผาปEงหลวง ตามหนังสือบ-านผาปBงหลวง หมู�ท่ี 2 ตําบลผาปBง อําเภอแม�พริก จังหวัด
ลําปาง ลงวันท่ี 21 กรกฎาคม 2559 และแผนพัฒนาสี่ป� (พ.ศ. 2561 – 2564) หน-า 237 

(4) อุดหนุนคณะกรรมการหมู$บาน บานหวยไร$ ตั้งไว 10,000 บาท โครงการสืบสานประเพณี
ไมค้ําศรี สืบชะตาหลวง สรงน้ําพระธาตุศิริภูมิวนา แห$ครัวตาน ตามหนังสือบ-านห-วยไร� หมู�ท่ี 4 ตําบลผาปBง 
อําเภอแม�พริก จังหวัดลําปาง ลงวันท่ี 26 กรกฎาคม 2560 และแผนพัฒนาสี่ป� (พ.ศ. 2561 – 2564) หน-า 238 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

78



 

 

 

แผนงานการเกษตร  [00320] 

งานส�งเสริมการเกษตร  [00321]       รวม 210,000 บาท 
1. งบบุคลากร [200000]       รวม 120,000 บาท 

1.1 หมวดเงินเดือน(ฝ<ายประจํา) [220000]    รวม 120,000 บาท 
1.1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงานถ�ายโอน [221000]   จํานวน 108,000 บาท 

           เพ่ือจ'ายเป�นค'าจ7างพนักงานจ7างท่ัวไป ตําแหน'ง พนักงานสูบน้ํา จํานวน 1 อัตรา 
1.1.2 ประเภทเงินเพ่ิมต�างๆของพนักงานถ�ายโอน [221100]  จํานวน 12,000 บาท  

           เพ่ือเป�นเงินเพ่ิมค'าครองชีพพนักงานจ7างท่ัวไป ตําแหน'ง พนักงานสูบน้ํา จํานวน 1 อัตรา 

2. งบดําเนินงาน  [300000]             รวม  90,000 บาท 
 2.1 หมวดค�าใช/สอย  [330000]         รวม  60,000 บาท 
 2.1.1 ประเภทค�าใช/จ�ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�เข/าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืนๆ 
[320300]             จํานวน 60,000 บาท    
                 1) โครงการปลูกป<าเฉลิมพระเกียรติเทิดไท/องค#ราชัน  ตั้งไว/ 50,000 บาท  เพ่ือจ'ายเป�นค'า
ดําเนินโครงการปลูกป̀าเฉลิมพระเกียรติเทิดไท7องค,ราชัน เช'น ค'าพันธุ,กล7าไม7 ค'าจัดทําป?าย และค'าใช7จ'ายอ่ืนๆ     
ท่ีจําเป�นและเก่ียวข7อง ฯลฯ ตามแผนพัฒนาสี่ปF  (พ.ศ. 2561– 2564)  หน7า 188 

                 2) โครงการอบรมปลูกจิตสํานึกในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล/อม  ตั้งไว/ 10,000  
บาท  เพ่ือจ'ายเป�นค'าดําเนินโครงการอบรมปลูกจิตสํานึกในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล7อม เช'น ค'า
วิทยากร ค'าเอกสาร ค'าวัสดุ ค'าจัดทําป?าย และค'าใช7จ'ายอ่ืนๆ ท่ีจําเป�นและเก่ียวข7อง ฯลฯ ตามแผนพัฒนาสี่ปF  
(พ.ศ. 2561 – 2564)  หน7า 185  

 2.2 หมวดค�าวัสดุ  [330000]          รวม 30,000 บาท    
2.2.1 ประเภทวัสดุการเกษตร  [331000]      จํานวน 30,000 บาท   

                  เพ่ือจ'ายเป�นค'าวัสดุการเกษตร เช'น พันธุ,พืช สารเคมีป?องกันการกําจัดศัตรูพืชและสัตว, ฯลฯ  
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แผนงานงบกลาง [00410] 

แผนงานงบกลาง  [00410]         รวม 14,537,000 บาท 
1. งบกลาง  [00411]          รวม 14,537,000 บาท 

1.1 ประเภทเงินสมทบกองทุนประกันสังคม [110300]     จํานวน 145,000 บาท  
เพ่ือจ'ายเป�นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเพ่ือให7ความคุ7มครองแก'ลูกจ7าง โดยต้ังจ'ายในอัตรา

ร7อยละ 5 ของค'าจ7าง ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ด'วนท่ีสุด ท่ี มท 0809.5/ว 9 ลงวันท่ี 22 
มกราคม 2557 พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 และหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ด'วนท่ีสุด 
0809.5/ว 81 ลงวันท่ี 10 กรกฎาคม 2557 

1.2 ประเภทค�าเบ้ียยังชีพผู/สูงอายุ [110700]           จํานวน 10,604,000 บาท 
 เพ่ือจ'ายเป�นเงินสนับสนุนการสงเคราะห,เบ้ียยังชีพผู7สูงอายุ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว'า

ด7วยหลักเกณฑ,การจ'ายเงินเบ้ียยังชีพผู7สูงอายุขององค,กรปกครองส'วนท7องถ่ิน พ.ศ.2552 

1.3 ประเภทค�าเบ้ียยังชีพคนพิการ [110800]    จํานวน 2,647,000 บาท 
 เพ่ือจ'ายเป�นเงินสนับสนุนการสงเคราะห,เบ้ียยังชีพผู7พิการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว'า

ด7วยหลักเกณฑ,การจ'ายเงินเบ้ียความพิการขององค,กรปกครองส'วนท7องถ่ิน พ.ศ.2553 และ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 

1.4 ประเภทค�าเบ้ียยังชีพผู/ป<วยโรคเอดส# [110900]   จํานวน 108,000 บาท 
 เพ่ือจ'ายเป�นเงินช'วยเหลือผู7ป`วยเอดส, ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว'าด7วยการจ'ายเงิน

สงเคราะห,เบ้ียยังชีพขององค,กรปกครองส'วนท7องถ่ิน พ.ศ.2548  

1.5 ประเภทเงินสํารองจ�าย [111000]       จํานวน  746,900 บาท   
เพ่ือจ'ายเป�นค'าใช7จ'ายกรณีการเผชิญเหตุสาธารณภัยตลอดปFและกรณีฉุกเฉินท่ีมีสาธารณภัย

เกิดข้ึนหรือบรรเทาป_ญหาความเดือดร7อนของประชาชนเป�นส'วนรวมเท'านั้น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด'วน
มาก ท่ี มท 0313.4/ว 667 ลงวันท่ี 12 มีนาคม 2545 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด'วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 
1672 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2557  

1.6 ประเภทรายจ�ายตามข/อผูกพัน  [111100]        จํานวน 123,000 บาท  
1.6.1 เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค#การบริหารส�วนตําบลแม�พริก ตั้งไว/ 103,000 บาท    

โดยต้ังงบประมาณสมทบในสัดส'วนร7อยละ 40 ของงบประมาณท่ีได7รับจัดสรรของสํานักงานหลักประกันสุขภาพ
แห'งชาติ 2561 และองค,การบริหารส'วนตําบลแม'พริกจัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติม  

1.6.2 เงินสมทบกองทุนออมบุญวันละหนึ่งบาทเพ่ือสวัสดิการชุมชนตําบลแม�พริก ตั้งไว/ 10,000 บาท 
เพ่ือจ'ายเป�นเงินสมทบกองทุนออมบุญวันละหนึ่งบาทเพ่ือสวัสดิการชุมชนตําบลแม'พริก โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0891.4/ ว 2502 ลงวันท่ี 20 สิงหาคม 2553 

1.6.3 เงินสมทบกองทุนออมบุญวันละหนึ่งบาทเพ่ือสวัสดิการชุมชนตําบลผาปTง ตั้งไว/ 10,000 บาท 
เพ่ือจ'ายเป�นเงินสมทบกองทุนออมบุญวันละหนึ่งบาทเพ่ือสวัสดิการชุมชนตําบลผาป_ง โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0891.4/ ว 2502 ลงวันท่ี 20 สิงหาคม 2553 
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1.7 ประเภทเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข/าราชการส�วนท/องถ่ิน[120100] จํานวน 163,100 
บาท  

เพ่ือจ'ายเป�นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข7าราชการส'วนท7องถ่ิน(กบท.) โดยต้ังจ'ายในอัตรา 1% ของ
ประมาณการรายได7  ตามหนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข7าราชการท7องถ่ิน ด'วนมาก ท่ี มท 0808.5/ว 
30 ลงวันท่ี 12 กรกฎาคม 2560 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.5/ว 2948 ลงวันท่ี 31 พฤษภาคม 
2560 
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แผนงาน  แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน รวม
บริหารงาน การรักษา การศึกษา สาธารณสุข สังคมสงเคราะห� เคหะและ สร�างความ การศาสนา อุตสาหกรรม การเกษตร งบกลาง

ทั่วไป ความสงบ ชุมชน เข�มแข็ง วัฒนธรรม และการโยธา
ภายใน ของชุมชน และ

งบ/หมวด/ประเภทรายจ�าย นันทนาการ
งบกลาง งบกลาง ประเภทเงินสมทบกองทุนประกันสังคม )                 )           )           )             )            )          )            )           )        145,000    145,000      

ประเภทค0าเบี้ยยังชีพผู�สูงอายุ )                 )           )           )             )            )          )            )           )        10,604,000 10,604,000  
ประเภทค0าเบี้ยยังชีพคนพิการ )                 )           )           )             )            )          )            )           )        2,647,000 2,647,000   
ประเภทเบี้ยยังชีพผู�ป8วยเอดส� )                 )           )           )             )            )          )            )           )        108,000    108,000      
ประเภทเงินสํารองจ0าย 746,900    746,900      
ประเภทรายจ0ายตามข�อผูกพัน 123,000    123,000      
ประเภทเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญ (กบท.) )                 )           )           )             )            )          )            )           )        163,100    163,100      

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ*ายการเมือง)ประเภทเงินเดือนนายก/รองนายก 514,080           )           )           )             )            )          )            )           )        )          514,080      
ประเภทเงินค0าตอบแทนประจําตําแหน0งนายก/รอง
นายก 42,120            )           )           )             )            )          )            )           )        )          42,120        
ประเภทเงินค0าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 42,120            )           )           )             )            )          )            )           )        )          42,120        
ประเภทเงินค0าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก 86,400            )           )           )             )            )          )            )           )        )          86,400        
ประเภทเงินค0าตอบแทนสมาชิกสภาองค�กรปกครอง
ส0วนท�องถิ่น

2,318,400        )           )           )             )            )          )            )           )        )          2,318,400   

ประเภทเงินค0าตอบแทนอื่น 86,400            )           )           )             )            )          )            )           )        )          86,400        
เงินเดือน (ฝ*ายประจํา) ประเภทเงินเดือนพนักงาน 3,877,000        )           806,000     )             906,000     )          )            )           )        )          5,589,000   

ประเภทเงินเพิ่มต0าง ๆ ของพนักงาน 138,000           )           )           )             )            )          )            )           )        )          138,000      
ประเภทเงินประจําตําแหน0ง 168,000           )           )           )             42,000       )          )            )           )        )          210,000      
ประเภทค0าตอบแทนพนักงานจ�าง 2,153,000        )           291,000     )             337,000     )          )            )           108,000  )          2,889,000   
ประเภทเงินเพิ่มต0าง ๆ ของพนักงานจ�าง 164,000           )           24,000      )             )            )          )            )           12,000   )          200,000      

งบดําเนินงาน ค�าตอบแทน
ประเภทค0าตอบแทนผู�ปฏิบัติราชการอันเปHนประโยชน�แก0
องค�กรปกครองส0วนท�องถิ่น

690,000           )           )           
)             )            

)          )            )           )        )          690,000      

ประเภทค0าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 15,000            )           )           )             5,000         )          )            )           )        )          20,000        
ประเภทค0าเช0าบ�าน 226,000           )           )           )             42,000       )          )            )           )        )          268,000      
ประเภทเงินช0วยเหลือการศึกษาบุตร 70,000            )           25,000      )             20,000       )          )            )           )        )          115,000      
ประเภทเงินช0วยเหลือค0ารักษาพยาบาล )                 )           )             )            )          )            )           )        )          .            

ค�าใช1สอย ประเภทรายจ0ายเพื่อให�ได�มาซึ่งบริการ 489,000           )           )           )             150,000     )          )            )           )        )          639,000      
ประเภทรายจ0ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 23,000            )           )           )             )          )            )           )        )          23,000        
ประเภทรายจ0ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม0เข�า
ลักษณะรายจ0ายหมวดอื่นๆ

941,000           
170,000    552,000     

140,000       70,000        40,000       170,000   115,000     )           60,000   )          2,258,000   

ข1อบัญญัติงบประมาณรายจ�าย
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แผนงาน  แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน รวม
บริหารงาน การรักษา การศึกษา สาธารณสุข สังคมสงเคราะห� เคหะและ สร�างความ การศาสนา อุตสาหกรรม การเกษตร งบกลาง

ทั่วไป ความสงบ ชุมชน เข�มแข็ง วัฒนธรรม และการโยธา
ภายใน ของชุมชน และ

งบ/หมวด/ประเภทรายจ�าย นันทนาการ

ข1อบัญญัติงบประมาณรายจ�าย

งบดําเนินงาน ค�าวัสดุ ประเภทค0าบํารุงรักษาและซ0อมแซม 155,000           )           )           )             695,180     )          )            )           )        )          850,180      
ประเภทวัสดุสํานักงาน 170,000           )           )           )             20,000       )          )            )           )        )          190,000      
ประเภทวัสดุงานบ�านงานครัว 20,000            )           )           )             )          )            )           )        )          20,000        
ประเภทวัสดุไฟฟKาและวิทยุ )                 )           )           )             300,000     )          )           )        300,000      
ประเภทค0าอาหารเสริมนม )                 )           832,000     )             )            )          )            )           )        )          832,000      
ประเภทวัสดุก0อสร�าง 50,000            )           )           )             100,000     )          )            )           )        )          150,000      
ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส0ง 50,000            )           )           )             )            )          )            )           )        )          50,000        
ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล0อลื่น 324,000           )           )           )             )            )          )            )           )        )          324,000      
ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร�หรือการแพทย� )                 )           )           40,000         )             )            )          )            )           )        )          40,000        
ประเภทวัสดุการเกษตร )                 )           )           )             )            )          )            )           30,000   )          30,000        
ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร0 20,000            )           )           )             )            )          )            )           )        )          20,000        
ประเภทวัสดุเครื่องแต0งกาย )                 )           )           )             )            )          )            )           )        )          .            
ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร� 60,000            )           )           )             20,000       )          )            )           )        )          80,000        
ประเภทวัสดุการการศึกษา 149,600     149,600      

ค�าสาธารณูปโภค ประเภทค0าไฟฟKา 440,000           )           )           )             )            )          )            )           )        )          440,000      
ประเภทค0าบริการโทรศัพท� 108,000           )           )           )             )            )          )            )           )        )          108,000      
ประเภทค0าบริการไปรษณีย� 15,000            )           )           )             )            )          )            )           )        )          15,000        
ประเภทค0าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 95,000            )           )           )             )            )          )            )           )        )          95,000        

ค�าครุภัณฑ; ประเภทครุภัณฑ�สํานักงาน )                 )           )           )             )            )          )            )           )        .            
ประเภทครุภัณฑ�คอมพิวเตอร� )                 )           )           )             16,000       )          )            )           )        16,000        
ประเภทครุภัณฑ�งานบ�านงานครัว )                 )           )           )             )            )          )            )           )        .            
ประเภทครุภัณฑ�ไฟฟKาและวิทยุ )                 )           )           )             )          )            )           )        .            
ประเภทครุภัณฑ�โฆษณาและเผยแพร0    )                 .            

งบลงทุน ประเภทครุภัณฑ�เครื่องดับเพลิง )                 100,000    )           )             )            )          )            )           )        100,000      
ประเภทค0าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ� )                 )           )           )             )            )          )            )           )        )          .            

ค�าที่ดินและสิ่งก�อสร1าง ประเภทอาคาร )                 )           )           )             )            )          )            )           )        )          .            
ประเภทค0าก0อสร�างสิ่งสาธารณูปโภค )                 )           )           )             2,890,700   )          )            )           )        )          2,890,700   
ประเภทค0าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก0อสร�าง )                 )           )           )             )            )          )            )           )        )          .            
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แผนงาน  แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน รวม
บริหารงาน การรักษา การศึกษา สาธารณสุข สังคมสงเคราะห� เคหะและ สร�างความ การศาสนา อุตสาหกรรม การเกษตร งบกลาง

ทั่วไป ความสงบ ชุมชน เข�มแข็ง วัฒนธรรม และการโยธา
ภายใน ของชุมชน และ

งบ/หมวด/ประเภทรายจ�าย นันทนาการ

ข1อบัญญัติงบประมาณรายจ�าย

งบรายจ�ายอื่น รายจ�ายอื่น ประเภทรายจ0ายอื่น 20,000            )           )           )             )            )          )            )           )        )          20,000        
งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนส0วนราชการ )                 )           1,464,000  )             50,000       20,000     )            )           )        )          1,534,000   

ประเภทเงินอุดหนุนเอกชน )                 )             )            10,000     40,000       )           )        50,000        
ประเภทเงินอุดหนุนกิจการที่เปHนสาธารณะประโยชน� )                 )           )           )             )            30,000     )            )           )        )          30,000        

รวม 13,570,520      270,000   4,143,600  180,000      70,000       5,633,880  230,000   155,000     .          210,000 14,537,000 39,000,000  
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เอกสารประกอบ 
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