
ระเบียบวาระการประชุม 
สภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก 

สมัยสามัญ  สมัยท่ี  2 ครั้งท่ี 3 ประจําป&  2560  
วันท่ี  10  สิงหาคม   2560 

ณ  ห,องประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก 
 

เป-ดประชุม  เวลา  09.00  น. 
ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องแจ,งให,ทราบ 
    
ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่อง  รับรองรายงานการ[ประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก          

สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 2 ประจําป& 2560  เม่ือวันท่ี  7 สิงหาคม  2560 
 ; 
ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่อง  พิจารณาให,ความเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจ�ายประจําป&

งบประมาณ พ.ศ. 2560  
 
ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องอ่ืนๆ 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



บันทึกการประชุมสภาองค�การส�วนตําบลแม�พริก 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี  2  ครั้งท่ี 3 ประจําป&  2560 
วันพฤหัสบดีท่ี  10  เดือน  สิงหาคม พ.ศ.  2560 
ณ  ห,องประชุมองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก 

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 
ผู,มาประชุม 

 

ลําดับท่ี ช่ือ ; สกุล ตําแหน�ง ลายมือช่ือ 
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2 
3 
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นายประจักษ�  ฮ�อธิวงศ� 
นายอดุลย�     เกษรพรม 
นายยิ่ง          พ�อยะ 
นายวิทยา    กองใจ 
นายสง�า        ป+ญญาดิษวงศ� 
นายชาญกิจ   ป+ญญาดิบวงศ� 
นายจรัญ      ดีหล1า 
นายสุข        ยศวงศ� 
นายพิสิฐ       วงศ�สี 
นายสายันต�   แก1วกองเครือ 
นายสมใจ     ชาวงษ� 
นางสาววิยะดา  โม1จันทร� 
นางสาคร     อุปาละ 
นายนิต          ปาเป9:ยม 
นายเชิด         ป+ญญาชัย 
นายอ;อด      คําภิระเตรียมวงศ� 
นายสมศักด์ิ    เมืองเหมอะ 
นายสุคนธ�      สุรินทร�บาง 
นายวิญ?ู      ทิพย�พิมพ�วงศ� 
นายไพรัตน�   คันธชุมภู 
นายถนอม    เมืองเหมอะ 
นายวราวุฒิ    เสนจุ1ม 
นายกิตติคุณ     เสนสุวรรณ 
นายศิลปEชัย    ทิพย�มา 
นายสมัก       เกตเพ็ช 
นายสามารถ     ไชยอาษา 

ประธานสภา อบต.แม�พริก 
รองประธานสภา อบต.แม�พริก 
สมาชิกสภา อบต. ม. 3 ต.แม�พริก 
สมาชิกสภา อบต. ม. 3 ต.แม�พริก 
สมาชิกสภา อบต. ม. 4 ต.แม�พริก 
สมาชิกสภา อบต. ม. 4 ต.แม�พริก 
สมาชิกสภา อบต. ม. 6 ต.แม�พริก 
สมาชิกสภา อบต. ม. 6 ต.แม�พริก 
สมาชิกสภา อบต. ม. 7 ต.แม�พริก 
สมาชิกสภา อบต. ม. 7 ต.แม�พริก 
สมาชิกสภา อบต. ม. 8 ต.แม�พริก 
สมาชิกสภา อบต. ม. 8 ต.แม�พริก 
สมาชิกสภา อบต. ม. 9 ต.แม�พริก 
สมาชิกสภา อบต. ม. 9 ต.แม�พริก 
สมาชิกสภา อบต. ม. 10 ต.แม�พริก 
สมาชิกสภา อบต. ม. 10 ต.แม�พริก 
สมาชิกสภา อบต. ม. 11 ต.แม�พริก 
สมาชิกสภา อบต. ม. 1 ต.ผาป+ง 
สมาชิกสภา อบต. ม. 1 ต.ผาป+ง 
สมาชิกสภา อบต. ม. 2 ต.ผาป+ง 
สมาชิกสภา อบต. ม. 2 ต.ผาป+ง 
สมาชิกสภา อบต. ม. 3 ต.ผาป+ง 
สมาชิกสภา อบต. ม. 4 ต.ผาป+ง 
สมาชิกสภา อบต. ม. 4 ต.ผาป+ง 
สมาชิกสภา อบต. ม. 5 ต.ผาป+ง 
สมาชิกสภา อบต. ม. 5 ต.ผาป+ง 

       HลาH 
อดุลย�       เกษรพรม      
ยิ่ง          พ�อยะ      
วิทยา       กองใจ 
สง�า        ป+ญญาดิษวงศ� 
ชาญกิจ   ป+ญญาดิบวงศ� 
จรัญ        ดีหล1า 
สุข          ยศวงศ� 
พิสิฐ        วงศ�สี 
      HลาH 
สมใจ       ชาวงษ� 
      HลาH 
สาคร       อุปาละ 
นิต          ปาเป9:ยม 
เชิด         ป+ญญาชัย 
อ;อด        คําภิระเตรียมวงศ� 
สมศักด์ิ    เมืองเหมอะ 
สุคนธ�       สุรินทร�บาง 
วิญ?ู        ทิพย�พิมพ�วงศ� 
ไพรัตน�      คันธชุมภู 
ถนอม       เมืองเหมอะ  
วราวุฒิ      เสนจุ1ม 
กิตติคุณ     เสนสุวรรณ 
ศิลปEชัย      ทิพย�มา 
      HลาH 
สามารถ      ไชยอาษา 

2/ ผู1เข1าร�วม..... 



H2H 
 

ผู,เข,าร�วมประชุม 
คณะผู,บริหารองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก 

 ลําดับท่ี ช่ือ ; สกุล ตําแหน�ง ลายมือช่ือ 

1 
2 
3 
4 

นายถนอมชัย    ทิชัย 
นายทองสุข  อุดบัววงศ� 
นายทัน  ทาวงศ�ยศ 
นางสาวกรรณิกา   แก1วน1อย  

นายก อบต. 
รองนายก อบต. 
รองนายก อบต. 

เลขานุการนายก อบต. 

ถนอมชัย ทิชัย 
ทองสุข อุดบัววงศ� 
ทัน  ทาวงศ�ยศ 
กรรณิกา   แก1วน1อย 

ผู,เข,าร�วมประชุม 
พนักงานส�วนตําบล พนักงานจ,าง/ผู,เข,าร�วมรับฟAง  

ลําดับท่ี ชื่อ H สกุล ตําแหน�ง ลายมือชื่อ 

1 
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3 
4 
5 
6 
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     8 
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    10 
11 
 

12 
13 
14 
 
 
 
 
 

นางสาวสมหมาย ฟ+กเป9Kยม 
นายสมคิด  ฮ�อธิวงศ� 
นายโสฬส  มุ�ยแดง 
นายนิรันดร�   ยะฟู 
นางสาววันวิสาข�  โพธ ิ
นายอุทัย ปลัดนู 
นางสาวนฤมล  ปNอเครือ 
นางสาวชนันธร  วงค�พุทธคํา 
นางสาวกาญจนี  ศรีวิชัยวงค� 
นางสาวปราณีต  เครือคําวัง 
นายศรัณย�  มะหลีแก1ว 
 
นายสงัด  สุยะทา 
นายอินทร  จันทร�ตา 
นายวิโรจน� คันธชุมภ ู

หัวหน1าสํานักปลัด 
นายช�างโยธา 
นักพัฒนาชุมชน 
นักวิเคราะห�นโยบายและแผน  
นักวิชาการศึกษา  
นายช�างโยธา  
นักวิชาการเงินและบัญชี  
นักทรัพยากรบุคคล 
เจ1าพนักงานธุรการ(กองช�าง) 
เจ1าพนักงานธุรการ(สํานักปลัด) 
เจ1าพนักงานปNองกันฯ  
(จนท.รักษาความสงบเรียบร1อย) 
จนท.รักษาความสงบเรียบร1อย 
ประธานประชาคมบ1านปางยาว 
ประธานประชาคมบ1านผาป+งกลาง 

สมหมาย ฟ+กเป9Kยม 
สมคิด     ฮ�อธิวงศ� 
โสฬส     มุ�ยแดง 
นิรันดร�    ยะฟู 
วันวิสาข�   โพธ ิ
อุทัย       ปลัดนู 
นฤมล     ปNอเครือ 
ชนันธร  วงค�พุทธคํา 
กาญจนี   ศรีวิชัยวงค� 
ปราณีต   เครือคําวัง 
ศรัณย�    มะหลีแก1ว 
 
สงัด       สุยะทา 
อินทร    จันทร�ตา 
วิโรจน�    คันธชุมภ ู

 
3/บันทึกรายงาน..... 



H3H 
บันทึกการประชุมสภาองค�การส�วนตําบลแม�พริก 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี  2  ครั้งท่ี 3 ประจําป&  2560 
วันพฤหัสบดีท่ี  10  เดือน  สิงหาคม พ.ศ.  2560 
ณ  ห,องประชุมองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก 

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 
ครบองค�ประชุม         เริ่มประชุมเวลา  09.00 น. 
นายศิลปEชัย  ทิพย�มา ได1ตรวจรายชื่อแล1ว ครบองค�ประชุม มีผู1มาร�วมประชุม จํานวน 22 ท�าน ผู1ไม�มา 
เลขานุการสภาฯ  ร�วมประชุม จํานวน  ๔ ท�าน คือ นายประจักษ�  ฮ�อธิวงศ� นายสายันต� แก1วกองเครือ  

นายสมัก เกตเพ็ช และนางสาววิยะดา โม1จันทร� โดยมีนายอดุลย� เกษรพรม  รอง
ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก ทําหน1าท่ีเปTนประธาน ในท่ีประชุม 
และ ได1เรียนเชิญ รองประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก จุดธูปเทียนบูชา
พระรัตนตรัยและขอให1สมาชิกทุกท�านพนมมือบูชาพระรัตนตรัย รองประธานสภา
องค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริกกล�าวเปUดประชุมและดําเนินการประชุมสภาองค�การ
บริหารส�วนตําบลแม�พริก สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 3 ประจําป9  2560   ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง ท่ีประธานแจ,งให,ท่ีประชุมทราบ   
   ไม�มี 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก สมัยสามัญ 
            สมัยท่ี 1 ครั้งท่ี 2 ประจําป& 2560  เม่ือวันท่ี 7 สิงหาคม 2560 
นายอดุลย�  เกษรพรม เรียน  ท�านผู1บริหารท1องถ่ิน ท�านสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก  
รองประธานสภาฯ ผู1ทรงเกียรติ ผู1แทนประชาคม และผู1เข1าร�วมประชุมทุกท�าน ซ่ึงรายงานประชุมได1ส�งให1 
                             พร1อมกับหนังสือเชิญประชุมหลายวันแล1ว ท�านสมาชิก คงจะได1อ�านมาเรียบร1อยแล1ว   

                     มีท�านใดมีข1อสงสัย หรือ จะแก1ไข เพ่ิมเติม รายงานการประชุมสภาองค�การบริหาร 
ส�วนตําบลแม�พริก สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 2  ประจําป9 2560 เม่ือวันท่ี  7  
สิงหาคม 2560   หรือไม� ถ1าไม�มี ผมขอมติท่ีประชุม ว�าจะรับรองรายงานการประชุม
สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 2 ประจําป9 2560 เม่ือวันท่ี  7 สิงหาคม 2560 โดยการยก
มือข้ึน 
มีสมาชิกท�านใดเห็นชอบ รับรองรายงานการประชุมฯ สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 2  
ประจําป9 2560  เม่ือวันท่ี 7  สิงหาคม  2560  โปรดยกมือข้ึนครับ 

มติท่ีประชุม Hเห็นชอบ รับรองรายงานการประชุม  จํานวน 22 เสียง ไม�เห็นชอบไม�มี งดออกเสียง
ไม�มี 

 
ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่อง  พิจารณาให,ความเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจ�ายประจําป&

งบประมาณ พ.ศ. 2560  
นายอดุลย�  เกษรพรม ก�อนท่ีจะได1ชี้แจงรายละเอียดเก่ียวกับการขอความเห็นชอบโอนเงินงบประมาณ 
รองประธานสภาฯ รายจ�าย ประจําป9 2560 ให1เลขานุการสภาฯ ได1ชี้แจงเก่ียวกับระเบียบ 
   และข1อกฎหมายท่ีเก่ียวข1อง เชิญครับ 

4/นายศิลปEชัย...... 



H4H 
 

นายศิลปEชัย ทิพย�มา เรียน ท�านประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก คณะผู1บริหารท1องถ่ิน ท�าน 
เลขานุการสภาฯ  สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก และผู1เข1าร�วมประชุมทุกท�าน 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด1วยวิธีการงบประมาณขององค�กร
ปกครองส�วนท1องถ่ิน พ.ศ. 2541 แก1ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2 และ 3 ) พ.ศ. 2543 หมวด 
4 การโอนและแก1ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข1อ 27 การโอนงบประมาณรายจ�ายใน
หมวดค�าครุภัณฑ� ท่ีดินและสิ่งก�อสร1าง ท่ีทําให1ลักษณะ ปริมาณ หรือคุณภาพเปลี่ยน 
หรือโอนไปต้ังจ�ายเปTนรายการใหม� ให1เปTนอํานาจอนุมัติของสภาท1องถ่ิน 

นายอดุลย�  เกษรพรม เชิญท�านนายกองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก ชี้แจงรายละเอียดเก่ียวกับการ 
รองประธานสภาฯ โอนเงินงบประมาณรายจ�าย ประจําป9 2560 เชิญครับ 
นายถนอมชัย ทิชัย เรียน ท�านประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริกท่ีเคารพ ท�านสมาชิกสภา 
นายก อบต.แม�พริก องค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก ผู1ทรงเกียรติ และแขกผู1เข1าร�วมประชุมทุกท�าน 
   องค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก มีความจําเปTนต1องโอนเงินงบประมาณ 

รายจ�าย ประจําป9 2560 เพ่ือแก1ไขป+ญหาความเดือดร1อนของประชาชนในพ้ืนท่ีตําบล
แม�พริกและตําบลผาป+ง ในด1านโครงสร1างพ้ืนฐาน ด1านแหล�งน้ํา ด1านสังคม ด1าน
การศึกษา ด1านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล1อม ดังนี้ 

   รายการท่ี 1 
โอนลด 

แผนงานบริหารท่ัวไป      
งานบริหารงานคลัง  
งบบุคลากร 
หมวดเงินเดือน(ฝ\ายประจํา)     

    ประเภทเงินเดือนพนักงาน  
เพ่ือจ�ายเปTนเงินเดือนพนักงานส�วนตําบล  พร1อมเงินปรับปรุงเงินเดือน จํานวน 5 
อัตรา ตําแหน�ง ผู1อํานวยการกองคลัง  นักวิชาการเงินและบัญชี  เจ1าพนักงานการเงิน
และบัญชี  เจ1าพนักงานพัสดุ  เจ1าพนักงานจัดเก็บรายได1  

    ต้ังไว1 จํานวน  1,656,000 บาท  ยอดคงเหลือ จํานวน 1,061,160 บาท 
    โอนลด จํานวน 150,000 บาท  ยอดคงเหลือหลังโอน จํานวน 911,160 บาท 

รวมโอนลด  จํานวน 150,000 บาท 
โอนเพ่ิมต้ังเปTนรายการใหม� 

แผนงานเคหะและชุมชน   
งานไฟฟNาถนน 
งบลงทุน 
หมวดค�าท่ีดินและสิ่งก�อสร1าง  
ประเภทค�าสิ่งก�อสร1างสาธารณูปโภค   
โครงการก�อสร1างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบแม�น้ําวังท1ายบ1าน(ระยะท่ี 2) หมู�ท่ี 
3 ตําบลแม�พริก อําเภอแม�พริก จังหวัดลําปาง ปริมาณงาน ขนาดกว1างเฉลี่ย 3.00 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ยาว 100 เมตร หรือเปTนพ้ืนท่ีคอนกรีตไม�น1อยกว�า 300 
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ตารางเมตร พร1อมไหล�ทางลูกรังกว1างเฉลี่ยข1าง ละ 0.25 เมตร ตามแบบมาตรฐานงาน
ทางสําหรับ อปท. เลขท่ี ทถ.H2H206 และแผนพัฒนาสามป9 (พ.ศ.2560 – 2562) 
เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 2 หน1า  5 
รวมโอนเพ่ิม จํานวน 150,000 บาท 
 
รายการท่ี 2 

โอนลด 
แผนงานบริหารท่ัวไป      
งานบริหารงานคลัง  
งบบุคลากร 
หมวดเงินเดือน(ฝ\ายประจํา)     

    ประเภทเงินเดือนพนักงาน  
เพ่ือจ�ายเปTนเงินเดือนพนักงานส�วนตําบลพร1อมปรับปรุงเงินเดือนจํานวน 5 อัตราเพ่ือ
จ�ายเปTนเงินเดือนพนักงานส�วนตําบล  พร1อมเงินปรับปรุงเงินเดือน จํานวน 5 อัตรา 
ตําแหน�ง ผู1อํานวยการกองคลัง  นักวิชาการเงินและบัญชี  เจ1าพนักงานการเงินและ
บัญชี  เจ1าพนักงานพัสดุ  เจ1าพนักงานจัดเก็บรายได1  

    ต้ังไว1 จํานวน  1,656,000 บาท  ยอดคงเหลือ จํานวน 911,160 บาท 
    โอนลด จํานวน 150,000 บาท   ยอดคงเหลือหลังโอน จํานวน 761,160 บาท 

รวมโอนลด  จํานวน 150,000 บาท 
โอนเพ่ิมต้ังเปTนรายการใหม� 

แผนงานเคหะและชุมชน   
งานไฟฟNาถนน 
งบลงทุน 
หมวดค�าท่ีดินและสิ่งก�อสร1าง  
ประเภทค�าสิ่งก�อสร1างสาธารณูปโภค   
โครงการก�อสร1างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแม�เฒ�าเต1า หมู�ท่ี 4 ตําบลแม�พริก 
อําเภอแม�พริก จังหวัดลําปาง ปริมาณงาน ขนาดกว1างเฉลี่ย 3.00 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.15 เมตร ยาว 100 เมตร หรือเปTนพ้ืนท่ีคอนกรีตไม�น1อยกว�า 300 ตารางเมตร แบบ
ไม�มีไหล�ทาง ตามแบบมาตรฐานงานทางสําหรับ อปท. เลขท่ี ทถ.H2H206 และ
แผนพัฒนาสามป9 (พ.ศ.2560 – 2562) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 2 หน1า  6 
รวมโอนเพ่ิม จํานวน 150,000 บาท 
 
รายการท่ี 3 

โอนลด 
แผนงานบริหารท่ัวไป      
งานบริหารงานคลัง  
งบบุคลากร 
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หมวดเงินเดือน(ฝ\ายประจํา)     
    ประเภทเงินเดือนพนักงาน  

เพ่ือจ�ายเปTนเงินเดือนพนักงานส�วนตําบล  พร1อมเงินปรับปรุงเงินเดือน จํานวน 5 
อัตรา ตําแหน�ง ผู1อํานวยการกองคลัง  นักวิชาการเงินและบัญชี  เจ1าพนักงานการเงิน
และบัญชี  เจ1าพนักงานพัสดุ  เจ1าพนักงานจัดเก็บรายได1  

    ต้ังไว1 จํานวน  1,656,000 บาท  ยอดคงเหลือ จํานวน 761,160 บาท 
    โอนลด จํานวน 150,000 บาท  ยอดคงเหลือหลังโอน จํานวน 611,160 บาท 

รวมโอนลด  จํานวน 150,000 บาท 
โอนเพ่ิมต้ังเปTนรายการใหม� 

แผนงานเคหะและชุมชน   
งานไฟฟNาถนน 
งบลงทุน 
หมวดค�าท่ีดินและสิ่งก�อสร1าง  
ประเภทค�าสิ่งก�อสร1างสาธารณูปโภค   
โครงการก�อสร1างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ1านวังสําราญHสี่แยกน้ําปลา (ระยะท่ี 2) 
หมู�ท่ี 6 ตําบลแม�พริก อําเภอแม�พริก จังหวัดลําปาง ปริมาณงาน ขนาดกว1างเฉลี่ย 
4.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ยาว 75 เมตร หรือเปTนพ้ืนท่ีคอนกรีตไม�น1อยกว�า 
300 ตารางเมตร พร1อมไหล�ทางลูกรังกว1างเฉลี่ยข1างละ 0.50 เมตร ตามแบบ
มาตรฐานงานทางสําหรับ อปท. เลขท่ี ทถ.H2H206 และแผนพัฒนาสามป9 (พ.ศ.2560 
– 2562) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 2 หน1า  6 
รวมโอนเพ่ิม จํานวน 150,000 บาท 
 
รายการท่ี 4 

โอนลด 
แผนงานบริหารท่ัวไป      
งานบริหารงานคลัง  
งบบุคลากร 
หมวดเงินเดือน(ฝ\ายประจํา)     

    ประเภทเงินเดือนพนักงาน  
เพ่ือจ�ายเปTนเงินเดือนพนักงานส�วนตําบล  พร1อมเงินปรับปรุงเงินเดือน จํานวน 5 
อัตรา ตําแหน�ง ผู1อํานวยการกองคลัง  นักวิชาการเงินและบัญชี  เจ1าพนักงานการเงิน
และบัญชี  เจ1าพนักงานพัสดุ  เจ1าพนักงานจัดเก็บรายได1  

    ต้ังไว1 จํานวน  1,656,000 บาท  ยอดคงเหลือ จํานวน 611,160 บาท 
    โอนลด จํานวน 150,000 บาท   ยอดคงเหลือหลังโอน จํานวน 461,160 บาท 

รวมโอนลด  จํานวน 150,000 บาท 
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โอนเพ่ิมต้ังเปTนรายการใหม� 
แผนงานเคหะและชุมชน   
งานไฟฟNาถนน 
งบลงทุน 
หมวดค�าท่ีดินและสิ่งก�อสร1าง  
ประเภทค�าสิ่งก�อสร1างสาธารณูปโภค   
โครงการก�อสร1างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ1านปางยาวHแพะดอกเข็ม หมู�ท่ี 8 
ตําบลแม�พริก อําเภอแม�พริก จังหวัดลําปาง ปริมาณงาน ขนาดกว1างเฉลี่ย 4.00 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ยาว 75 เมตร หรือเปTนพ้ืนท่ีคอนกรีตไม�น1อยกว�า 300 ตาราง
เมตร พร1อมไหล�ทางลูกรังกว1างเฉลี่ยข1างละ 0.50 เมตร ตามแบบมาตรฐานงานทาง
สําหรับ อปท. เลขท่ี ทถ.H2H206 และแผนพัฒนาสามป9 (พ.ศ.2560 – 2562) เพ่ิมเติม
และเปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 2 หน1า  19 
รวมโอนเพ่ิม จํานวน 150,000 บาท 
 
รายการท่ี 5 

โอนลด 
แผนงานบริหารท่ัวไป      
งานบริหารท่ัวไป 
งบบุคลากร 
หมวดเงินเดือน(ฝ\ายประจํา)     

    ประเภทเงินเดือนพนักงาน  
เพ่ือจ�ายเปTนเงินเดือนพนักงานส�วนตําบลพร1อมปรับปรุงเงินเดือนจํานวน 8 อัตรา
ตําแหน�ง ปลัดองค�การบริหารส�วนตําบล  หัวหน1าสํานักปลัดฯ นักวิเคราะห�นโยบาย
และแผน  นักพัฒนาชุมชน นักทรัพยากรบุคคล  นักวิชาการศึกษา เจ1าพนักงานธุรการ  
เจ1าพนักงานปNองกันและบรรเทาสาธารณภัย  

    ต้ังไว1 จํานวน  2,574,000 บาท  ยอดคงเหลือ จํานวน 582,539 บาท 
    โอนลด จํานวน 131,300 บาท   ยอดคงเหลือหลังโอน จํานวน 451,239 บาท 

รวมโอนลด  จํานวน 131,300 บาท 
โอนเพ่ิมต้ังเปTนรายการใหม� 

แผนงานเคหะและชุมชน   
งานไฟฟNาถนน 
งบลงทุน 
หมวดค�าท่ีดินและสิ่งก�อสร1าง  
ประเภทค�าสิ่งก�อสร1างสาธารณูปโภค   
โครงการก�อสร1างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอย 1  หมู�ท่ี 9 ตําบลแม�พริก อําเภอ
แม�พริก จังหวัดลําปาง ปริมาณงาน ขนาดกว1างเฉลี่ย 3.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 
เมตร ยาว 88 เมตร หรือเปTนพ้ืนท่ีคอนกรีตไม�น1อยกว�า 264 ตารางเมตร พร1อมไหล� 
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ทางลูกรังกว1างเฉลี่ยข1างละ 0.25 เมตร ตามแบบมาตรฐานงานทางสําหรับ อปท. 
เลขท่ี ทถ.H2H206 และแผนพัฒนาสามป9 (พ.ศ.2560 – 2562) เพ่ิมเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 2 หน1า  19 
รวมโอนเพ่ิม จํานวน 131,300 บาท 
 
รายการท่ี 6 

โอนลด 
แผนงานบริหารท่ัวไป      
งานบริหารท่ัวไป 
งบบุคลากร 
หมวดเงินเดือน(ฝ\ายประจํา)     

    ประเภทเงินเดือนพนักงาน  
เพ่ือจ�ายเปTนเงินเดือนพนักงานส�วนตําบลพร1อมปรับปรุงเงินเดือนจํานวน 8 อัตรา
ตําแหน�ง ปลัดองค�การบริหารส�วนตําบล  หัวหน1าสํานักปลัดฯ นักวิเคราะห�นโยบาย
และแผน  นักพัฒนาชุมชน นักทรัพยากรบุคคล  นักวิชาการศึกษา เจ1าพนักงานธุรการ  
เจ1าพนักงานปNองกันและบรรเทาสาธารณภัย  

    ต้ังไว1 จํานวน  2,574,000 บาท  ยอดคงเหลือ จํานวน 451,239 บาท 
    โอนลด จํานวน 117,700 บาท  ยอดคงเหลือหลังโอน จํานวน 333,539 บาท 

รวมโอนลด  จํานวน 117,700 บาท 
โอนเพ่ิมต้ังเปTนรายการใหม� 

แผนงานเคหะและชุมชน   
งานไฟฟNาถนน 
งบลงทุน 
หมวดค�าท่ีดินและสิ่งก�อสร1าง  
ประเภทค�าสิ่งก�อสร1างสาธารณูปโภค   
โครงการก�อสร1างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอย 2/5  หมู�ท่ี 9 ตําบลแม�พริก อําเภอ
แม�พริก จังหวัดลําปาง ปริมาณงาน ขนาดกว1างเฉลี่ย 2.50 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 
เมตร ยาว 93 เมตร หรือเปTนพ้ืนท่ีคอนกรีตไม�น1อยกว�า 232.50 ตารางเมตร พร1อม
ไหล�ทางลูกรังกว1างเฉลี่ยข1างละ 0.25 เมตร ตามแบบมาตรฐานงานทางสําหรับ อปท. 
เลขท่ี ทถ.H2H206 และแผนพัฒนาสามป9 (พ.ศ.2560 – 2562) เพ่ิมเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 2 หน1า  20 
รวมโอนเพ่ิม จํานวน 117,700 บาท 
 
รายการท่ี 7 

โอนลด 
แผนงานบริหารท่ัวไป      
งานบริหารท่ัวไป 
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งบบุคลากร 
หมวดเงินเดือน(ฝ\ายประจํา)     

    ประเภทเงินเดือนพนักงาน  
เพ่ือจ�ายเปTนเงินเดือนพนักงานส�วนตําบลพร1อมปรับปรุงเงินเดือนจํานวน 8 อัตรา
ตําแหน�ง ปลัดองค�การบริหารส�วนตําบล  หัวหน1าสํานักปลัดฯ นักวิเคราะห�นโยบาย
และแผน  นักพัฒนาชุมชน นักทรัพยากรบุคคล  นักวิชาการศึกษา เจ1าพนักงานธุรการ  
เจ1าพนักงานปNองกันและบรรเทาสาธารณภัย  

    ต้ังไว1 จํานวน  2,574,000 บาท  ยอดคงเหลือ จํานวน 333,539 บาท 
    โอนลด จํานวน 240,500 บาท  ยอดคงเหลือหลังโอน จํานวน 93,039 บาท 

รวมโอนลด  จํานวน 240,500 บาท 
โอนเพ่ิมต้ังเปTนรายการใหม� 

แผนงานเคหะและชุมชน   
งานไฟฟNาถนน 
งบลงทุน 
หมวดค�าท่ีดินและสิ่งก�อสร1าง 
ประเภทค�าบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก�อสร1าง   
โครงการซ�อมแซมถนนลูกรังสายโฮ1งผักชี  หมู�ท่ี 11 ตําบลแม�พริก อําเภอแม�พริก 
จังหวัดลําปาง ปริมาณงาน ขนาดกว1างเฉลี่ย 3.50 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร ยาว 
2,700 เมตร โดยลงลูกรังซ�อมแซมส�วนท่ีเปTนหลุมเปTนบ�อพร1อมเกลี่ยเรียบ ใช1ลูกรังไม�
น1อยกว�า 1,900 ลูกบาศก�เมตร พร1อมวางท�อลอดกลม คสล.ขนาดเส1นผ�านศูนย�กลาง 
0.40 เมตร 25 ท�อน จํานวน 5 จุด  ตามแบบองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก และ
แผนพัฒนาสามป9 (พ.ศ.2560 – 2562) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 2 หน1า  7 
รวมโอนเพ่ิม จํานวน 240,500 บาท  
 
รายการท่ี 8 

โอนลด 
แผนงานบริหารท่ัวไป      
งานบริหารท่ัวไป 
งบดําเนินการ 
หมวดค�าใช1สอย     

    ประเภทรายจ�ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�เข1าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืนๆ 
เพ่ือจ�ายเปTนค�าใช1จ�ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร 

    ต้ังไว1 จํานวน  150,000 บาท  ยอดคงเหลือ จํานวน 98,966 บาท 
    โอนลด จํานวน 94,000 บาท  ยอดคงเหลือหลังโอน จํานวน 4,966 บาท 
 
 

10/แผนงาน..... 
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แผนงานเคหะและชุมชน      
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน 
งบบุคลากร 
หมวดเงินเดือน(ฝ\ายประจํา)     

    ประเภทเงินเดือนพนักงาน  
เพ่ือจ�ายเปTนเงินเดือนของพนักงานส�วนตําบล  พร1อมเงินปรับปรุงเงินเดือน จํานวน 3 
อัตรา ตําแหน�ง ผู1อํานวยการกองช�าง นายช�างโยธา เจ1าพนักงานธุรการ  

    ต้ังไว1 จํานวน  946,000 บาท  ยอดคงเหลือ จํานวน 164,300 บาท 
    โอนลด จํานวน 25,000 บาท  ยอดคงเหลือหลังโอน จํานวน 139,300 บาท 
 

แผนงานสาธารณสุข     
งานบริการสารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 
งบดําเนินการ 
หมวดค�าวัสดุ     

    ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร�และการแพทย� 
เพ่ือจ�ายเปTนค�าซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร�หรือการแพทย�  เช�น  ทรายอะเบท  น้ํายาพ�น
กําจัดยุง วัคซีนปNองกันโรค น้ํายาตรวจสารเสพติด  น้ํายาดับเพลิง ถุงมือ ฯลฯ  
ต้ังไว1 จํานวน  80,000 บาท  ยอดคงเหลือ จํานวน 80,000 บาท 

    โอนลด จํานวน 80,000 บาท  ยอดคงเหลือหลังโอน จํานวน 0 บาท 
    รวมโอนลด จํานวน 199,000 บาท 

โอนเพ่ิมต้ังเปTนรายการใหม� 
แผนงานเคหะและชุมชน   
งานไฟฟNาถนน 
งบลงทุน 
หมวดค�าท่ีดินและสิ่งก�อสร1าง  
ประเภทค�าบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก�อสร1าง    
โครงการซ�อมแซมถนนลูกรังสายหนองกระทุ�มโปง  หมู�ท่ี 3 ตําบลแม�พริก อําเภอแม�
พริก จังหวัดลําปาง ปริมาณงาน ขนาดกว1างเฉลี่ย 4.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร 
ยาว 1,950 เมตร โดยลงลูกรังซ�อมแซมส�วนท่ีเปTนหลุมเปTนบ�อพร1อมเกลี่ยเรียบ ใช1
ลูกรังไม�น1อยกว�า 1,567 ลูกบาศก�เมตร พร1อมวางท�อลอดกลม คสล. ขนาดเส1นผ�าน
ศูนย�กลาง 0.40 เมตร 6 ท�อน จํานวน 1 จุด และท�อลอดกลม คสล.ขนาดเส1นผ�าน
ศูนย�กลาง 0.60 เมตร 12 ท�อน จํานวน 1 จุด ตามแบบองค�การบริหารส�วนตําบลแม�
พริก และแผนพัฒนาสามป9 (พ.ศ.2560 – 2562) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 2 
หน1า  5 
รวมโอนเพ่ิม จํานวน 199,000 บาท  

 
 

11/รายการ..... 
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รายการท่ี 9 
โอนลด 

แผนงานบริหารท่ัวไป      
งานบริหารท่ัวไป 
งบบุคลากร 
หมวดเงินเดือน (ฝ\ายประจํา)    

    ประเภทเงินเพ่ิมต�างๆของพนักงาน 
เพ่ือจ�ายเปTนเงินค�าตอบแทนรายเดือนของผู1บริหารตําแหน�งปลัดองค�การบริหารส�วน
ตําบล   

    ต้ังไว1 จํานวน  84,000 บาท  ยอดคงเหลือ จํานวน  61,871 บาท 
    โอนลด จํานวน 61,000 บาท  ยอดคงเหลือหลังโอน จํานวน 871 บาท 
 

แผนงานบริหารท่ัวไป      
งานบริหารท่ัวไป 
งบบุคลากร 
หมวดเงินเดือน (ฝ\ายประจํา)    

    ประเภทเงินประจําตําแหน�ง 
เพ่ือจ�ายเปTนเงินค�าประจําตําแหน�งให1แก�ปลัดองค�การบริหารส�วนตําบล  หัวหน1าสํานัก
ปลัดฯ   

    ต้ังไว1 จํานวน  126,000 บาท  ยอดคงเหลือ จํานวน  61,871 บาท 
    โอนลด จํานวน 61,000 บาท  ยอดคงเหลือหลังโอน จํานวน 871 บาท 
 

แผนงานการศึกษา     
งานระดับก�อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
งบดําเนินการ 
หมวดค�าใช1สอย     
ประเภทเงินประเภทรายจ�ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�เข1าลักษณะรายจ�าย
หมวดอ่ืนๆ 
เพ่ือจ�ายเปTนค�าการบริหารสถานศึกษา การสนับสนุนค�าอาหารกลางวันให1กับศูนย�
พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 5 ศูนย�   

    ต้ังไว1 จํานวน  493,000 บาท  ยอดคงเหลือ จํานวน 130,440 บาท 
    โอนลด จํานวน 130,000 บาท  ยอดคงเหลือหลังโอน จํานวน 440 บาท 
 

แผนงานสร1างความเข1มแข็งของชุมชน     
งานส�งเสริมและสนับสนุนความเข1มแข็งชุมชน 
งบเงินอุดหนุน 
หมวดเงินอุดหนุน  

12/ประเภท..... 
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    ประเภทเงินอุดหนุนกิจการท่ีเปTนสาธารณประโยชน� 
อุดหนุนก่ิงกาชาดอําเภอแม�พริกโครงการสนับสนุนการจัดงานกาชาดประจําป9จังหวัด
ลําปางและสนับสนุนกิจกรรมก่ิงกาชาดอําเภอแม�พริก  
ต้ังไว1 จํานวน  30,000 บาท  ยอดคงเหลือ จํานวน 30,000 บาท 

    โอนลด จํานวน 30,000 บาท  ยอดคงเหลือหลังโอน จํานวน 0 บาท 
 

แผนงานบริหารท่ัวไป    
งานบริหารงานคลัง 
งบบุคลากร 
หมวดเงินเดือน(ฝ\ายประจํา)     

    ประเภทค�าตอบแทนพนักงานจ1าง 
เพ่ือจ�ายเปTนค�าจ1างพนักงานจ1างตามภารกิจ จํานวน 3 อัตรา ตําแหน�ง ผู1ช�วยเจ1าหน1าท่ี
การเงินและบัญชี ผู1ช�วยเจ1าหน1าท่ีพัสดุ ผู1ช�วยเจ1าหน1าท่ีจัดเก็บรายได1  
ต้ังไว1 จํานวน  416,000 บาท  ยอดคงเหลือ จํานวน 18,650 บาท 

    โอนลด จํานวน 18,000 บาท  ยอดคงเหลือหลังโอน จํานวน 650 บาท 
    รวมโอนลด จํานวน 300,000 บาท 

โอนเพ่ิมต้ังเปTนรายการใหม� 
แผนงานเคหะและชุมชน   
งานไฟฟNาถนน 
งบลงทุน 
หมวดค�าท่ีดินและสิ่งก�อสร1าง  
ประเภทค�าบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก�อสร1าง    
โครงการซ�อมแซมถนนลูกรังสายแม�กaองจาง  หมู�ท่ี 2 ตําบลผาป+ง อําเภอแม�พริก 
จังหวัดลําปาง ปริมาณงาน ซ�อมแซมถนนลูกรัง ช�วงท่ี 1 ขนาดกว1างเฉลี่ย 4.00 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร ยาว 533 เมตร ช�วงท่ี 2ขนาดกว1างเฉลี่ย 4.00 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.20 เมตร ยาว 2,517 เมตร โดยลงลูกรังซ�อมแซมส�วนท่ีเปTนหลุมเปTนบ�อพร1อมเกลี่ย
เรียบ โดยใช1ลูกรังไม�น1อยกว�า 2,440 ลูกบาศก�เมตร  พร1อมวางท�อลอดกลม คสล. 
ขนาดเส1นผ�านศูนย�กลาง 0.40 เมตร 20 ท�อน จํานวน 4 จุด ตามแบบองค�การบริหาร
ส�วนตําบลแม�พริก และแผนพัฒนาสามป9 (พ.ศ.2560 – 2562) เ พ่ิมเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 2 หน1า  8 
รวมโอนเพ่ิม จํานวน 300,000 บาท 
 
รายการท่ี 10 

โอนลด 
แผนงานเคหะและชุมชน      
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน 
งบบุคลากร 

13/หมวดเงินเดือน..... 
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หมวดเงินเดือน(ฝ\ายประจํา)     
    ประเภทเงินเดือนพนักงาน  

เพ่ือจ�ายเปTนเงินเดือนของพนักงานส�วนตําบล  พร1อมเงินปรับปรุงเงินเดือน จํานวน 3 
อัตรา ตําแหน�ง ผู1อํานวยการกองช�าง นายช�างโยธา เจ1าพนักงานธุรการ  

    ต้ังไว1 จํานวน  946,000 บาท  ยอดคงเหลือ จํานวน 139,300 บาท 
    โอนลด จํานวน 39,000 บาท  ยอดคงเหลือหลังโอน จํานวน 100,300 บาท 

 
แผนงานบริหารท่ัวไป      
งานบริหารท่ัวไป 
งบดําเนินการ 
หมวดค�าใช1สอย    

    ประเภทค�าเช�าบ1าน 
    เพ่ือจ�ายเปTนเงินค�าเช�าบ1านของพนักงานส�วนตําบล จํานวน 4 อัตรา 
    ต้ังไว1 จํานวน  131,000 บาท  ยอดคงเหลือ จํานวน  11,700 บาท 
    โอนลด จํานวน 11,000 บาท  ยอดคงเหลือหลังโอน จํานวน 700 บาท 
 

แผนงานบริหารท่ัวไป      
งานบริหารท่ัวไป 
งบดําเนินการ 
หมวดค�าใช1สอย     

    ประเภทรายจ�ายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ 
เพ่ือจ�ายเปTนค�ารับรองในการต1อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลท่ีไปนิเทศงานหรือตรวจ
งาน หรือเยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดูงาน และเจ1าหน1าท่ีท่ีเก่ียวข1องซ่ึงต1อนรับบุคคล
หรือคณะบุคคล  
ต้ังไว1 จํานวน  15,000 บาท  ยอดคงเหลือ จํานวน  15,000 บาท 

    โอนลด จํานวน 15,000 บาท  ยอดคงเหลือหลังโอน จํานวน 0 บาท 
 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน     
งานปNองกันภัยฝ\ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 
งบดําเนินการ 
หมวดค�าใช1สอย     

    ประเภทรายจ�ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�เข1าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืนๆ 
โครงการอบรมความรู1เรื่องไฟป\า  
ต้ังไว1 จํานวน  20,000 บาท  ยอดคงเหลือ จํานวน  16,700 บาท 

    โอนลด จํานวน 16,000 บาท  ยอดคงเหลือหลังโอน จํานวน 700 บาท 
แผนงานการศึกษา     
งานระดับก�อนวัยเรียนและประถมศึกษา 

14/งบดําเนินการ..... 
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งบดําเนินการ 
หมวดค�าใช1สอย     
ประเภทเงินประเภทรายจ�ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�เข1าลักษณะรายจ�าย
หมวดอ่ืนๆ 
ค�าใช1จ�ายในการพัฒนาครูผู1ดูแลเด็กของศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก 

    ต้ังไว1 จํานวน  10,000 บาท  ยอดคงเหลือ จํานวน 10,000 บาท 
    โอนลด จํานวน 10,000 บาท  ยอดคงเหลือหลังโอน จํานวน 0 บาท 
 

แผนงานการศึกษา     
งานการศึกษาไม�กําหนดระดับ 
งบดําเนินการ 
หมวดค�าใช1สอย     
ประเภทเงินประเภทรายจ�ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�เข1าลักษณะรายจ�าย
หมวดอ่ืนๆ 
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห�งชาติ 

    ต้ังไว1 จํานวน  50,000 บาท  ยอดคงเหลือ จํานวน 50,000 บาท 
    โอนลด จํานวน 50,000 บาท  ยอดคงเหลือหลังโอน จํานวน 0 บาท 
 

แผนงานสาธารณสุข     
งานบริการสารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 
งบดําเนินการ 
หมวดค�าใช1สอย     

    ประเภทรายจ�ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�เข1าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืนๆ 
โครงการรณรงค�ปNองกันและระงับโรคไข1เลือดออกภายในพ้ืนท่ีตําบลแม�พริกและตําบล
ผาป+ง      
ต้ังไว1 จํานวน  120,000 บาท  ยอดคงเหลือ จํานวน 85,817 บาท 

    โอนลด จํานวน 85,000 บาท  ยอดคงเหลือหลังโอน จํานวน 817 บาท 
     

แผนงานสร1างความเข1มแข็งของชุมชน   
งานส�งเสริมและสนับสนุนความเข1มแข็งชุมชน 
งบดําเนินการ 
หมวดค�าใช1สอย 
ประเภทรายจ�ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�เข1าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืนๆ 

 ค�าใช1จ�ายในการส�งเสริมอาชีพ 
ต้ังไว1 จํานวน  50,000 บาท  ยอดคงเหลือ จํานวน 40,740 บาท 

    โอนลด จํานวน 40,000 บาท  ยอดคงเหลือหลังโอน จํานวน 740 บาท 
     

15/แผนงาน..... 
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ   
งานศาสนาวัฒนธรรมท1องถ่ิน 
งบดําเนินการ 
หมวดค�าใช1สอย  
ประเภทรายจ�ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�เข1าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืนๆ 

 ค�าใช1จ�ายโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต� 
ต้ังไว1 จํานวน  30,000 บาท  ยอดคงเหลือ จํานวน 30,000 บาท 

    โอนลด จํานวน 30,000 บาท  ยอดคงเหลือหลังโอน จํานวน 0 บาท 
    รวมโอนลด จํานวน 296,000 บาท 

โอนเพ่ิมต้ังเปTนรายการใหม� 
แผนงานเคหะและชุมชน   
งานไฟฟNาถนน 
งบลงทุน 
หมวดค�าท่ีดินและสิ่งก�อสร1าง  
ประเภทค�าบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก�อสร1าง    
โครงการซ�อมแซมถนนลูกรังสายตําบลผาป+งHบ1านสันข้ีเหล็ก(ระยะท่ี 2)  หมู�ท่ี 3 
ตําบลผาป+ง อําเภอแม�พริก จังหวัดลําปาง ปริมาณงาน ซ�อมแซมถนนลูกรังขนาดกว1าง
เฉลี่ย 5.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร ยาว 2,450 เมตร โดยลงลูกรังซ�อมแซมส�วนท่ี
เปTนหลุมเปTนบ�อพร1อมเกลี่ยเรียบ โดยใช1ลูกรังไม�น1อยกว�า 2,533 ลูกบาศก�เมตร ตาม
แบบองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก และแผนพัฒนาสามป9 (พ.ศ.2560 – 2562) 
เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 2 หน1า  8 
รวมโอนเพ่ิม จํานวน 296,000 บาท 
 
รายการท่ี 11 

โอนลด 
แผนงานบริหารท่ัวไป      
งานบริหารท่ัวไป 
งบดําเนินการ 
หมวดค�าใช1สอย     

    ประเภทรายจ�ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�เข1าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืนๆ 
    ค�าใช1จ�ายโครงการประชาคมหมู�บ1านเพ่ือการจัดทําแผนพัฒนาสามป9 
    ต้ังไว1 จํานวน  15,000 บาท  ยอดคงเหลือ จํานวน 15,000 บาท 

โอนลด จํานวน 15,000 บาท  ยอดคงเหลือหลังโอน จํานวน 0 บาท 
 
แผนงานการศึกษา     
งานการศึกษาไม�กําหนดระดับ 
งบเงินอุดหนุน 

16/หมวดเงิน..... 
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หมวดเงินอุดหนุน 
ประเภทเงินอุดหนุนส�วนราชการ 
อุดหนุนโรงเรียนบ1านแม�พริกบนโครงการแข�งขันกีฬาสีสัมพันธ�ต1านยาเสพติด 

    ต้ังไว1 จํานวน  20,000 บาท  ยอดคงเหลือ จํานวน 20,000 บาท 
โอนลด จํานวน 20,000 บาท  ยอดคงเหลือหลังโอน จํานวน 0 บาท 
 
แผนงานการศึกษา     
งานการศึกษาไม�กําหนดระดับ 
งบเงินอุดหนุน 
หมวดเงินอุดหนุน 
ประเภทเงินอุดหนุนส�วนราชการ 
อุดหนุนโรงเรียนบ1านแม�เชียงรายลุ�มโครงการแข�งขันกีฬาสัมพันธ�โรงเรียนบ1าน       
แม�เชียงรายลุ�ม 

    ต้ังไว1 จํานวน  20,000 บาท  ยอดคงเหลือ จํานวน 20,000 บาท 
โอนลด จํานวน 20,000 บาท  ยอดคงเหลือหลังโอน จํานวน 0 บาท 
รวมโอนลด จํานวน 55,000 บาท 

โอนเพ่ิมต้ังเปTนรายการใหม� 
แผนงานเคหะและชุมชน   
งานไฟฟNาถนน 
งบลงทุน 
หมวดค�าท่ีดินและสิ่งก�อสร1าง  
ประเภทค�าบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก�อสร1าง    
โครงการซ�อมแซมถนนลูกรังสายบ�อขยะ  หมู�ท่ี 3 ตําบลผาป+ง อําเภอแม�พริก จังหวัด
ลําปาง ปริมาณงาน ซ�อมแซมถนนลูกรังขนาดกว1างเฉลี่ย 4.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 
เมตร ยาว 600 เมตร โดยลงลูกรังซ�อมแซมส�วนท่ีเปTนหลุมเปTนบ�อพร1อมเกลี่ยเรียบ 
โดยใช1ลูกรังไม�น1อยกว�า 504 ลูกบาศก�เมตร  ตามแบบองค�การบริหารส�วนตําบลแม�
พริก และแผนพัฒนาสามป9 (พ.ศ.2560 – 2562) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 2 
หน1า  9 
รวมโอนเพ่ิม จํานวน 55,000 บาท 
 
รายการท่ี 12 

โอนลด 
แผนงานบริหารท่ัวไป      
งานบริหารท่ัวไป 
งบดําเนินการ 
หมวดค�าใช1สอย     

    ประเภทรายจ�ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�เข1าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืนๆ 
17/ค�าใช1จ�าย..... 
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    ค�าใช1จ�ายในการฝbกอบรมและสัมมนา 
    ต้ังไว1 จํานวน  150,000 บาท  ยอดคงเหลือ จํานวน 97,700 บาท 

โอนลด จํานวน 97,000 บาท  ยอดคงเหลือหลังโอน จํานวน 700 บาท 
 
แผนงานเคหะและชุมชน      
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน 
งบบุคลากร 
หมวดเงินเดือน(ฝ\ายประจํา)     

    ประเภทเงินเดือนพนักงาน  
เพ่ือจ�ายเปTนเงินเดือนของพนักงานส�วนตําบล  พร1อมเงินปรับปรุงเงินเดือน จํานวน 3 
อัตรา ตําแหน�ง ผู1อํานวยการกองช�าง นายช�างโยธา เจ1าพนักงานธุรการ  

    ต้ังไว1 จํานวน  946,000 บาท  ยอดคงเหลือ จํานวน 100,300 บาท 
    โอนลด จํานวน 70,000 บาท  ยอดคงเหลือหลังโอน จํานวน 30,300 บาท 

รวมโอนลด จํานวน 167,000 บาท 
โอนเพ่ิมต้ังเปTนรายการใหม� 

แผนงานเคหะและชุมชน   
งานไฟฟNาถนน 
งบลงทุน 
หมวดค�าท่ีดินและสิ่งก�อสร1าง  
ประเภทค�าบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก�อสร1าง    
โครงการซ�อมแซมถนนลูกรังสายดงดําHสันป\าปล1อง  หมู�ท่ี 4 ตําบลผาป+ง อําเภอแม�
พริก จังหวัดลําปาง ปริมาณงาน ซ�อมแซมถนนลูกรังขนาดกว1างเฉลี่ย 4.00 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.20 เมตร ยาว 1,700 เมตร โดยลงลูกรังซ�อมแซมส�วนท่ีเปTนหลุมเปTนบ�อพร1อม
เกลี่ยเรียบ โดยใช1ลูกรังไม�น1อยกว�า 1,428 ลูกบาศก�เมตร  ตามแบบองค�การบริหาร
ส�วนตําบลแม�พริก และแผนพัฒนาสามป9 (พ.ศ.2560 – 2562) เ พ่ิมเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 2 หน1า  9 
รวมโอนเพ่ิม จํานวน 167,000 บาท 
 
รายการท่ี 13 

โอนลด 
แผนงานบริหารท่ัวไป      
งานบริหารงานคลัง  
งบบุคลากร 
หมวดเงินเดือน(ฝ\ายประจํา)     

    ประเภทเงินเดือนพนักงาน  
เพ่ือจ�ายเปTนเงินเดือนพนักงานส�วนตําบล  พร1อมเงินปรับปรุงเงินเดือน จํานวน 5 
อัตรา ตําแหน�ง ผู1อํานวยการกองคลัง  นักวิชาการเงินและบัญชี  เจ1าพนักงานการเงิน 

18/และบัญชี..... 
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และบัญชี  เจ1าพนักงานพัสดุ  เจ1าพนักงานจัดเก็บรายได1  
    ต้ังไว1 จํานวน  1,656,000 บาท  ยอดคงเหลือ จํานวน 461,160 บาท 
    โอนลด จํานวน 150,000 บาท ยอดคงเหลือหลังโอน จํานวน 311,160 บาท 

รวมโอนลด จํานวน 150,000 บาท  
โอนเพ่ิมต้ังเปTนรายการใหม� 

แผนงานเคหะและชุมชน   
งานไฟฟNาถนน 
งบลงทุน 
หมวดค�าท่ีดินและสิ่งก�อสร1าง  
ประเภทค�าสิ่งก�อสร1างสาธารณูปโภค   
โครงการซ�อมแซมถนนลูกรังสายปลายบ1านเด�นHทุ�งปากบอก(ระยะท่ี 2) หมู�ท่ี 5 ตําบล
ผาป+ง อําเภอแม�พริก จังหวัดลําปาง ปริมาณงาน ซ�อมแซมถนนลูกรังขนาดกว1างเฉลี่ย 
4.50 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร ยาว 1,450 เมตร โดยลงลูกรังซ�อมแซมส�วนท่ีเปTน
หลุมเปTนบ�อพร1อมเกลี่ยเรียบ โดยใช1ลูกรังไม�น1อยกว�า 1,450 ลูกบาศก�เมตร  ตามแบบ
องค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก และแผนพัฒนาสามป9 (พ.ศ.2560 – 2562) 
เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 2 หน1า  10 
รวมโอนเพ่ิม จํานวน 150,000 บาท 
 
รายการท่ี 14 

โอนลด 
แผนงานบริหารท่ัวไป      
งานบริหารงานคลัง  
งบบุคลากร 
หมวดเงินเดือน(ฝ\ายประจํา)     

    ประเภทเงินเดือนพนักงาน  
เพ่ือจ�ายเปTนเงินเดือนพนักงานส�วนตําบล  พร1อมเงินปรับปรุงเงินเดือน จํานวน 5 
อัตรา ตําแหน�ง ผู1อํานวยการกองคลัง  นักวิชาการเงินและบัญชี  เจ1าพนักงานการเงิน
และบัญชี  เจ1าพนักงานพัสดุ  เจ1าพนักงานจัดเก็บรายได1  

    ต้ังไว1 จํานวน  1,656,000 บาท  ยอดคงเหลือ จํานวน 311,160 บาท 
    โอนลด จํานวน 145,000 บาท ยอดคงเหลือหลังโอน จํานวน 166,160 บาท 

รวมโอนลด จํานวน 145,000 บาท 
โอนเพ่ิมต้ังเปTนรายการใหม� 

แผนงานเคหะและชุมชน   
งานไฟฟNาถนน 
งบลงทุน 
หมวดค�าท่ีดินและสิ่งก�อสร1าง 
 

19/ประเภท..... 
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ประเภทค�าสิ่งก�อสร1างสาธารณูปโภค   
โครงการก�อสร1างรางระบายน้ําซอย 3Hหน1าวัดบ1านแม�พริกบน หมู�ท่ี 4 ตําบลแม�พริก 
อําเภอแม�พริก จังหวัดลําปาง ปริมาณงาน ขนาดกว1างเฉลี่ย 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.35 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ยาว 55 เมตร พร1อมฝาปUดตะแกรงเหล็ก ตามแบบ
องค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก และแผนพัฒนาสามป9 (พ.ศ.2560 – 2562) 
เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 2 หน1า  11 
รวมโอนเพ่ิม จํานวน 145,000 บาท 
 
รายการท่ี 15 

โอนลด 
แผนงานบริหารท่ัวไป      
งานบริหารงานคลัง  
งบบุคลากร 
หมวดเงินเดือน(ฝ\ายประจํา)     

    ประเภทเงินเดือนพนักงาน  
เพ่ือจ�ายเปTนเงินเดือนพนักงานส�วนตําบล  พร1อมเงินปรับปรุงเงินเดือน จํานวน 5 
อัตรา ตําแหน�ง ผู1อํานวยการกองคลัง  นักวิชาการเงินและบัญชี  เจ1าพนักงานการเงิน
และบัญชี  เจ1าพนักงานพัสดุ  เจ1าพนักงานจัดเก็บรายได1  

    ต้ังไว1 จํานวน  1,656,000 บาท  ยอดคงเหลือ จํานวน 166,160 บาท 
    โอนลด จํานวน 134,000 บาท ยอดคงเหลือหลังโอน จํานวน 32,160 บาท 

รวมโอนลด จํานวน 134,000 บาท 
โอนเพ่ิมต้ังเปTนรายการใหม� 

แผนงานเคหะและชุมชน   
งานไฟฟNาถนน 
งบลงทุน 
หมวดค�าท่ีดินและสิ่งก�อสร1าง  
ประเภทค�าสิ่งก�อสร1างสาธารณูปโภค   
โครงการก�อสร1างรางระบายน้ําสายหน1าโรงเรียนผาป+งหลวง หมู�ท่ี 2 ตําบลผาป+ง 
อําเภอแม�พริก จังหวัดลําปาง ปริมาณงาน ขนาดกว1างเฉลี่ย 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.35 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ยาว 52 เมตร พร1อมฝาปUดตะแกรงเหล็ก ตามแบบ
องค�การบริหารส�วนตําบล     แม�พริกและแผนพัฒนาสามป9 (พ.ศ.2560 – 2562) 
เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 2 หน1า  11 
รวมโอนเพ่ิม จํานวน 134,000 บาท 
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รายการท่ี 16 
โอนลด 

แผนงานบริหารท่ัวไป      
งานบริหารงานท่ัวไป 
งบดําเนินการ 
หมวดค�าตอบแทน     

    ประเภทค�าตอบแทนผู1ปฏิบัติราชการอันเปTนประโยชน�แก�องค�กรปกครองส�วนท1องถ่ิน 
เงินประโยชน�ตอบแทนอ่ืน 
เพ่ือจ�ายเปTนเงินประโยชน�ค�าตอบแทนอ่ืนเปTนกรณีพิเศษแก�พนักงานส�วนตําบลและ
พนักงานจ1างขององค�กรปกครองส�วนท1องถ่ิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด1วย
การกําหนดเงินประโยชน�ตอบแทนอ่ืนเปTนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปTนเงินรางวัล
ประจําป9แก�พนักงานส�วนท1องถ่ินให1เปTนรายจ�ายอ่ืนขององค�กรปกครองส�วนท1องถ่ิน 
พ.ศ. 2557 

    ต้ังไว1 จํานวน  300,000 บาท  ยอดคงเหลือ จํานวน 80,000 บาท 
    โอนลด จํานวน 80,000 บาท  ยอดคงเหลือหลังโอน จํานวน 0 บาท 
 

แผนงานบริหารท่ัวไป      
งานบริหารงานท่ัวไป 
งบดําเนินการ 
หมวดค�าตอบแทน     

    ประเภทค�าตอบแทนผู1ปฏิบัติราชการอันเปTนประโยชน�แก�องค�กรปกครองส�วนท1องถ่ิน 
ค�าตอบแทนคณะกรรมการเก่ียวกับการสอบแข�งขัน สอบคัดเลือก หรือคัดเลือก          
เพ่ือจ�ายเปTนค�าตอบแทนคณะกรรมการกรณีองค�กรปกครองส�วนท1องถ่ินเปTน
ผู1ดําเนินการเก่ียวกับการสอบแข�งขัน สอบคัดเลือก หรือคัดเลือก   

 ต้ังไว1 จํานวน  20,000 บาท  ยอดคงเหลือ จํานวน 20,000 บาท 
    โอนลด จํานวน 20,000 บาท  ยอดคงเหลือหลังโอน จํานวน 0 บาท 

 
แผนงานการศึกษา     
งานระดับก�อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
งบเงินอุดหนุน 
หมวดเงินอุดหนุน 
ประเภทเงินอุดหนุนส�วนราชการ 
อุดหนุนโรงเรียนบ1านแม�พริกบน โรงเรียนบ1านแม�เชียงรายลุ�ม โรงเรียนห1วยข้ีนกวิทยา 
โรงเรียนผาป+งวิทยา  
เพ่ือจ�ายเปTนค�าอาหารกลางวันให1แก�โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน    
ต้ังไว1 จํานวน  1,372,000 บาท  ยอดคงเหลือ จํานวน 65,120 บาท 
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โอนลด จํานวน 65,000 บาท  ยอดคงเหลือหลังโอน จํานวน 120 บาท 
รวมโอนลด จํานวน 165,000 บาท 

โอนเพ่ิมต้ังเปTนรายการใหม� 
แผนงานเคหะและชุมชน   
งานไฟฟNาถนน 
งบลงทุน 
หมวดค�าท่ีดินและสิ่งก�อสร1าง  
ประเภทค�าสิ่งก�อสร1างสาธารณูปโภค   
โครงการก�อสร1างรางระบายน้ําสายซอย 5 หมู�ท่ี 10 ตําบลแม�พริก อําเภอแม�พริก 
จังหวัดลําปาง ปริมาณงาน กว1างเฉลี่ย 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.35 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.10 เมตร ยาว 66 เมตร พร1อมฝาปUดตะแกรงเหล็ก ตามแบบองค�การบริหารส�วน
ตําบลแม�พริก  และแผนพัฒนาสามป9 (พ.ศ.2560 – 2562) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง 
ฉบับท่ี 2 หน1า  22 
รวมโอนเพ่ิม จํานวน 165,000 บาท 
 
รายการท่ี 17 

โอนลด 
แผนงานบริหารท่ัวไป      
งานบริหารงานท่ัวไป 
งบบุคลากร 
หมวดเงินเดือน(ฝ\ายประจํา)     

    ประเภทค�าตอบแทนพนักงานจ1าง 
เพ่ือจ�ายเปTนค�าจ1างพนักงานจ1างตามภารกิจ และพนักงานจ1างท่ัวไป จํานวน 13 อัตรา 
ตําแหน�ง  ผู1ช�วยเจ1าหน1าท่ีธุรการ  ผู1ช�วยเจ1าหน1าท่ีบันทึกข1อมูล นักการภารโรง 
พนักงานขับรถ จํานวน 2 อัตรา พนักงานดับเพลิง จํานวน 3 อัตรา  คนงานท่ัวไป 
จํานวน 4 อัตรา และยาม  

    ต้ังไว1 จํานวน  1,632,000 บาท  ยอดคงเหลือ จํานวน 142,680 บาท 
    โอนลด จํานวน 142,000 บาท  ยอดคงเหลือหลังโอน จํานวน 680 บาท 
 

แผนงานบริหารท่ัวไป      
งานบริหารงานท่ัวไป 
งบบุคลากร 
หมวดเงินเดือน(ฝ\ายประจํา)     

    ประเภทเงินเพ่ิมต�างๆของพนักงานจ1าง 
เพ่ือจ�ายเปTนเงินเพ่ิมค�าครองชีพพนักงานจ1างตามภารกิจ และค�าจ1างพนักงานจ1าง
ท่ัวไปจํานวน 14 อัตรา ตําแหน�ง  ผู1ช�วยเจ1าหน1าท่ีธุรการ  ผู1ช�วยเจ1าหน1าท่ีบันทึก
ข1อมูล นักการภารโรง พนักงานขับรถ จํานวน 2 อัตรา พนักงานดับเพลิง จํานวน 3  
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อัตรา  คนงานท่ัวไป จํานวน 4 อัตรา ยาม และผู1ดูแลเด็ก จํานวน 1 อัตรา 
    ต้ังไว1 จํานวน  228,000 บาท  ยอดคงเหลือ จํานวน 34,430 บาท 
    โอนลด จํานวน 34,000 บาท  ยอดคงเหลือหลังโอน จํานวน 430 บาท 

 
แผนงานบริหารท่ัวไป      
งานบริหารงานท่ัวไป 
งบดําเนินการ 
หมวดค�าตอบแทน     

    ประเภทเงินช�วยเหลือการศึกษาบุตร 
เพ่ือจ�ายเปTนเงินช�วยเหลือการศึกษาบุตรของผู1บริหารและพนักงานส�วนตําบล ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด1วยเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตร พนักงานส�วน
ท1องถ่ิน พ.ศ.2541 และท่ีแก1ไขเพ่ิมเติม 

    ต้ังไว1 จํานวน  60,000 บาท  ยอดคงเหลือ จํานวน 32,460 บาท 
    โอนลด จํานวน 32,000 บาท ยอดคงเหลือหลังโอน จํานวน 460 บาท 
 

แผนงานการศึกษา     
งานระดับก�อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
งบบุคลากร 
หมวดเงินเดือน 
ประเภทเงินเดือนพนักงาน 
เพ่ือจ�ายเปTนเงินเดือนให1แก�ข1าราชการครู ผู1ดูแลเด็ก พร1อมปรับปรุงเงินเดือน จํานวน 
3 อัตรา    
ต้ังไว1 จํานวน  856,000 บาท  ยอดคงเหลือ จํานวน 129,760 บาท 
โอนลด จํานวน 129,000 บาท  ยอดคงเหลือหลังโอน จํานวน 760 บาท 
รวมโอนลด จํานวน 337,000 บาท 

โอนเพ่ิมต้ังเปTนรายการใหม� 
แผนงานเคหะและชุมชน   
งานไฟฟNาถนน 
งบลงทุน 
หมวดค�าท่ีดินและสิ่งก�อสร1าง  
ประเภทค�าสิ่งก�อสร1างสาธารณูปโภค   
โครงการก�อสร1างดาดลําเหมืองคอนกรีตสายทุ�งแคมปE หมู�ท่ี 7 ตําบลแม�พริก อําเภอ
แม�พริก จังหวัดลําปาง ปริมาณงาน ขนาดปากกว1าง 0.60 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.65 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.12 เมตร ยาว 201.50 เมตร พร1อมวางท�อลอดกลม คสล.ขนาดเส1นผ�าน
ศูนย�กลาง 0.60 x 1.00 เมตร จํานวน 1 ท�อน  และวางท�อลอดกลม คสล.ขนาดเส1น
ผ�านศูนย�กลาง 0.40 x 1.00 เมตร จํานวน 9 ท�อน ตามแบบองค�การบริหารส�วนตําบล
แม�พริก  และแผนพัฒนาสามป9 (พ.ศ.2560 – 2562) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 
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2 หน1า  22 
รวมโอนเพ่ิม จํานวน 337,000 บาท 
 
รายการท่ี 18 

โอนลด 
แผนงานบริหารท่ัวไป      
งานบริหารท่ัวไป 
งบบุคลากร 
หมวดเงินเดือน(ฝ\ายประจํา)     

    ประเภทเงินเดือนพนักงาน  
เพ่ือจ�ายเปTนเงินเดือนพนักงานส�วนตําบลพร1อมปรับปรุงเงินเดือนจํานวน 8 อัตรา
ตําแหน�ง ปลัดองค�การบริหารส�วนตําบล  หัวหน1าสํานักปลัดฯ นักวิเคราะห�นโยบาย
และแผน  นักพัฒนาชุมชน นักทรัพยากรบุคคล  นักวิชาการศึกษา เจ1าพนักงานธุรการ  
เจ1าพนักงานปNองกันและบรรเทาสาธารณภัย  

    ต้ังไว1 จํานวน  2,574,000 บาท  ยอดคงเหลือ จํานวน 93,039 บาท 
    โอนลด จํานวน 68,500 บาท ยอดคงเหลือหลังโอน จํานวน 24,539 บาท 
    รวมโอนลด  จํานวน 68,500 บาท 

โอนเพ่ิมต้ังเปTนรายการใหม� 
แผนงานเคหะและชุมชน   
งานไฟฟNาถนน 
งบลงทุน 
หมวดค�าท่ีดินและสิ่งก�อสร1าง  
ประเภทค�าสิ่งก�อสร1างสาธารณูปโภค   
โครงการก�อสร1างพ้ืนลานคอนกรีตเสริมเหล็กศาลหลักเมือง หมู�ท่ี 4 ตําบลแม�พริก 
อําเภอแม�พริก จังหวัดลําปาง ปริมาณงาน  ขนาดหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร จํานวน 205 
ตารางเมตร ตามแบบขององค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริกและแผนพัฒนาสามป9 
(พ.ศ.2560 – 2562) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 2 หน1า  13 
รวมโอนเพ่ิม จํานวน 68,500 บาท 
 
รายการท่ี 19 

โอนลด 
แผนงานการศึกษา      
งานการศึกษาไม�กําหนดระดับ 
งบเงินอุดหนุน 
หมวดเงินอุดหนุน     

    ประเภทเงินอุดหนุนส�วนราชการ  
    อุดหนุนโรงเรียนห1วยข้ีนกวิทยา โครงการแข�งขันกีฬาสัมพันธ�กลุ�มอําเภอแม�พริก 
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    ต้ังไว1 จํานวน  30,000 บาท  ยอดคงเหลือ จํานวน 30,000 บาท 
    โอนลด จํานวน 30,000 บาท ยอดคงเหลือหลังโอน จํานวน 0 บาท 
    รวมโอนลด  จํานวน  30,000 บาท 

โอนเพ่ิมต้ังเปTนรายการใหม� 
แผนงานเคหะและชุมชน   
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
งบลงทุน 
หมวดค�าท่ีดินและสิ่งก�อสร1าง  
ประเภทค�าบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก�อสร1าง   
โครงการปรับปรุงบ�อขยะ หมู�ท่ี 3 ตําบลแม�พริก อําเภอแม�พริก จังหวัดลําปาง 
ปริมาณงาน  ปรับปรุงบ�อขยะขนาดกว1าง 30เมตร ยาว30 เมตร ปริมาตรดินขุดไม�
น1อยกว�า 1,629 ลูกบาศก�เมตร ตามแบบขององค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก และ
แผนพัฒนาสามป9 (พ.ศ.2560 – 2562) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 2 หน1า  18 
รวมโอนเพ่ิม จํานวน 30,000 บาท 
รายการท่ี 20 

โอนลด 
แผนงานการเกษตร     
งานส�งเสริมการเกษตร 
งบดําเนินการ 
หมวดค�าวัสดุ     

    ประเภทวัสดุการเกษตร 
เพ่ือจ�ายเปTนค�าวัสดุการเกษตร เช�น พันธุ�พืช สารเคมีปNองกันการกําจัดศัตรูพืชและ
สัตว� ฯลฯ  

    ต้ังไว1 จํานวน  30,000 บาท  ยอดคงเหลือ จํานวน 30,000 บาท 
    โอนลด จํานวน 30,000 บาท ยอดคงเหลือหลังโอน จํานวน 0 บาท 
    รวมโอนลด  จํานวน  30,000 บาท 

โอนเพ่ิมต้ังเปTนรายการใหม� 
แผนงานการศึกษา   
งานระดับก�อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
งบลงทุน 
หมวดค�าท่ีดินและสิ่งก�อสร1าง  
ประเภทค�าสิ่งก�อสร1างและสาธารณูปโภค   
โครงการก�อสร1างปNายศูนย�พัฒนาเด็กเล็กบ1านแม�เชียงรายลุ�ม หมู�ท่ี 3 ตําบลแม�พริก 
อําเภอแม�พริก จังหวัดลําปาง ปริมาณงาน ขนาดกว1าง 1.80 เมตร ยาว 3.00 เมตร 
จํานวน 1 ปNาย ตามแบบขององค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก และแผนพัฒนาสามป9 
(พ.ศ.2560 – 2562) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 2 หน1า  17 
รวมโอนเพ่ิม จํานวน 30,000 บาท 
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รายการท่ี 21 
โอนลด 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   
งานก�อสร1างโครงสร1างพ้ืนฐาน 
งบลงทุน 
หมวดค�าท่ีดินและสิ่งก�อสร1าง    

    ประเภทค�าก�อสร1างสิ่งสาธารณูปโภค 
โครงการขุดบ�อบาดาลเพ่ือการอุปโภคHบริโภค สะพานห1วยไร� เพ่ือจ�ายเปTนค�าจ1างเหมา
ขุดเจาะบ�อบาดาลเพ่ือการอุปโภคHบริโภค ให1กับหมู�บ1านห1วยไร� หมู�ท่ี 4 ตําบลผาป+ง 
อําเภอแม�พริก จังหวัดลําปาง ปริมาณงาน ขุดเจาะบ�อบาดาล จํานวน 1 บ�อ ขนาด
เส1นผ�านศูนย�กลาง 4 นิ้ว ความลึกบ�อ 43H100 ม. ท�อ PVC ขนาดเส1นผ�านศูนย�กลาง 4 
นิ้ว คุณภาพชั้น 13.5 พร1อมติดต้ังเครื่องสูบน้ําบาดาล ขนาด 1.5 แรงม1า ตาม
แผนพัฒนาสามป9 (พ.ศ.2560H2562) หน1า 93  

    ต้ังไว1 จํานวน  193,000 บาท  ยอดคงเหลือ จํานวน 193,000 บาท 
    โอนลด จํานวน 193,000 บาท ยอดคงเหลือหลังโอน จํานวน 0 บาท 
    รวมโอนลด  จํานวน  193,000 บาท 

โอนเพ่ิมต้ังเปTนรายการใหม� 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   
งานก�อสร1างโครงสร1างพ้ืนฐาน 
งบลงทุน 
หมวดค�าท่ีดินและสิ่งก�อสร1าง    

    ประเภทค�าก�อสร1างสิ่งสาธารณูปโภค 
โครงการสูบน้ําการเกษตรฝายทุ�งเด�นยาวHร1องแสนเมือง หมู�ท่ี 4 ตําบลผาป+ง อําเภอ
แม�พริก จังหวัดลําปาง ปริมาณงาน วางท�อพีวีซี ขนาดเส1นผ�านศูนย�กลาง 3 นิ้ว 
ระยะทาง 477 เมตรและติดต้ังเครื่องสูบน้ําแบบหอยโข�งพร1อมอุปกรณ� จํานวน 1 
เครื่อง และแผนพัฒนาสามป9 (พ.ศ.2560 – 2562) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 2 
หน1า  12 
รวมโอนเพ่ิม จํานวน 193,000 บาท 
 
รายการท่ี 22 

โอนลด 
แผนงานเคหะและชุมชน      
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน 
งบดําเนินการ 
หมวดค�าตอบแทน     

    ประเภทค�าเช�าบ1าน  
          เพ่ือจ�ายเปTนค�าเช�าบ1านพนักงานส�วนตําบล จํานวน 1 อัตรา 

26/ต้ังไว1.... 
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    ต้ังไว1 จํานวน  36,000 บาท  ยอดคงเหลือ จํานวน 12,000 บาท 
    โอนลด จํานวน 9,500 บาท   ยอดคงเหลือหลังโอน จํานวน 2,500 บาท 

รวมโอนลด  จํานวน 9,500 บาท 
โอนเพ่ิมต้ังเปTนรายการใหม� 

แผนงานเคหะและชุมชน   
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน 
งบลงทุน 
หมวดค�าครุภัณฑ�  
ประเภทครุภัณฑ�สํานักงาน 
จัดซ้ือครุภัณฑ�สํานักงาน ได1แก�   
H ค�าจัดซ้ือเก1าอ้ีสํานักงาน จํานวน 2 ตัว แบบมีลูกล1อ  
H ค�าจัดซ้ือตู1บานเลื่อน จํานวน 1 ตู1 
ตามแผนพัฒนาสามป9 (พ.ศ.2560 – 2562) หน1า  176 
รวมโอนเพ่ิม จํานวน 9,500 บาท 
 
รายการท่ี 23 

โอนลด 
แผนงานบริหารท่ัวไป      
งานบริหารท่ัวไป  
งบดําเนินการ 
หมวดค�าใช1สอย     

    ประเภทรายจ�ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�เข1าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืนๆ  
    โครงการอบรม สัมมนาให1ความรู1เก่ียวกับผู1นําท1องถ่ิน 
    ต้ังไว1 จํานวน  10,000 บาท  ยอดคงเหลือ จํานวน 10,000 บาท 
    โอนลด จํานวน 10,000 บาท ยอดคงเหลือหลังโอน จํานวน 0 บาท 
 

แผนการรักษาความสงบภายใน      
งานปNองกันภัยฝ\ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย  
งบดําเนินการ 
หมวดค�าใช1สอย     

    ประเภทรายจ�ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�เข1าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืนๆ  
    โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนช�วงเทศกาลวันสงกรานต� 
    ต้ังไว1 จํานวน  10,000 บาท  ยอดคงเหลือ จํานวน 10,000 บาท 
    โอนลด จํานวน 8,560 บาท   ยอดคงเหลือหลังโอน จํานวน 1,440 บาท 

รวมโอนลด จํานวน 18,560 บาท 
 
 

27/โอนเพ่ิม..... 
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โอนเพ่ิมต้ังเปTนรายการใหม� 
แผนการรักษาความสงบภายใน      
งานปNองกันภัยฝ\ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย  
งบลงทุน 
หมวดค�าครุภัณฑ�     
ประเภทครุภัณฑ�เครื่องดับเพลิง   
ค�าจัดซ้ือชุดซ1อมดับเพลิง จํานวน 2 ชุด รายละเอียด ดังนี้                               
เสื้อดับเพลิง : ชั้นนอกผ1าใบ ชั้นในเปTนผ1าร�มกันน้ํา มีแถบสะท1อนแสงรอบอก และ
ชายเสื้อ ตะขอยึดเสื้อแบบ Hook&Dee  
กางเกงดับเพลิง : ชั้นนอกผ1าใบ ชั้นในเปTนผ1าร�มกันน้ํา ท่ีเอวมีสายสะพาย มีแถบ
สะท1อนแสงรอบขา 
หมวกดับเพลิง : ทําด1วยไฟเบอร�กลาสแข็งแรงทนทานต�อแรงกระแทก โครงในหมวก
เปTนแบบชนิดลอยตัว 
รองเท1าบู1ทดับเพลิง : เปTนแบบยางกันน้ํา เสริมหัวเหล็ก พ้ืนเหล็ก มีขนาด 40 , 41 , 
42 , 43 , 44 
ถุงมือดับเพลิง : ผลิตจากหนังท1องเสริมซับใน 
แผนพัฒนาสามป9 (พ.ศ.2560 – 2562) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 2 หน1า  14 
รวมโอนเพ่ิม จํานวน 18,560 บาท 
 
รายการท่ี 24 

โอนลด 
แผนงานบริหารท่ัวไป      
งานบริหารท่ัวไป  
งบดําเนินการ 
หมวดสาธารณูปโภค    

   ประเภทค�าบริการโทรศัพท�   
เพ่ือจ�ายเปTนค�าเช�าหมายเลขและค�าใช1บริการโทรศัพท�พ้ืนฐาน และค�า
โทรศัพท�เคลื่อนท่ีขององค�การบริการบริหารส�วนตําบล 

    ต้ังไว1 จํานวน  104,000 บาท  ยอดคงเหลือ จํานวน 29,101.11 บาท 
    โอนลด จํานวน 28,600 บาท ยอดคงเหลือหลังโอน จํานวน 501.11 บาท 

รวมโอนลด จํานวน 28,600 บาท  
โอนเพ่ิมต้ังเปTนรายการใหม� 

แผนการรักษาความสงบภายใน      
งานปNองกันภัยฝ\ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย  
งบลงทุน 
หมวดค�าครุภัณฑ�  

 
28/ประเภท.... 
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ประเภทครุภัณฑ�เครื่องดับเพลิง   
ค�าจัดซ้ือชุดวอร�มฝbก จํานวน 13 ชุด เปTนชุดวอร�มพารูท่ีใช1ฝbกในงานปNองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย  ตามแผนพัฒนาสามป9 (พ.ศ.2560 – 2562) เพ่ิมเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 2 หน1า  14 
รวมโอนเพ่ิม จํานวน 28,600 บาท 
 
รายการท่ี 25 

โอนลด 
แผนงานบริหารท่ัวไป      
งานบริหารท่ัวไป  
งบดําเนินการ 
หมวดค�าใช1สอย    

   ประเภทรายจ�ายเพ่ือให1ได1มาซ่ึงบริการ 
    เพ่ือจ�ายเปTนค�าใช1จ�ายต�างๆ ดังนี้  
    H ค�าถ�ายเอกสาร  ค�าเย็บหนังสือ  เข1าปกหนังสือ  
    H ค�าโฆษณาและเผยแพร�     
    ต้ังไว1 จํานวน  300,000 บาท  ยอดคงเหลือ จํานวน 50,069.43 บาท 
    โอนลด จํานวน 22,000 บาท ยอดคงเหลือหลังโอน จํานวน 28,069.43 บาท 

 
แผนงานสาธารณสุข      
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 
งบดําเนินการ 
หมวดค�าใช1สอย    

    ประเภทรายจ�ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�เข1าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืนๆ 
   โครงการปNองกันโรคพิษสุนัขบ1า 
    ต้ังไว1 จํานวน  40,000 บาท  ยอดคงเหลือ จํานวน 7,890 บาท 
    โอนลด จํานวน 7,800 บาท ยอดคงเหลือหลังโอน จํานวน 90 บาท 
 

แผนงานสาธารณสุข      
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 
งบดําเนินการ 
หมวดค�าใช1สอย    

    ประเภทรายจ�ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�เข1าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืนๆ 
   โครงการรณรงค�ปNองกันโรคทางเดินหายใจ 
    ต้ังไว1 จํานวน  5,000 บาท  ยอดคงเหลือ จํานวน 5,000 บาท 
    โอนลด จํานวน 3,200 บาท ยอดคงเหลือหลังโอน จํานวน 1,800 บาท 

รวมโอนลด จํานวน 33,000 บาท  
29/โอนเพ่ิม..... 
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โอนเพ่ิมต้ังเปTนรายการใหม� 
แผนการรักษาความสงบภายใน      
งานปNองกันภัยฝ\ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย  
งบลงทุน 
หมวดค�าครุภัณฑ�     
ประเภทครุภัณฑ�เครื่องดับเพลิง   
ค�าจัดซ้ือสายดับเพลิงขนาด 2.5 นิ้ว ยาว 20 เมตร จํานวน 2 เส1น และสายดับเพลิง
ขนาด 1.5 นิ้ว ยาว 20 เมตร จํานวน 2 เส1น ตามแผนพัฒนาสามป9 (พ.ศ.2560 – 
2562) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 2 หน1า  14 
รวมโอนเพ่ิม จํานวน 33,000 บาท 
 
รายการท่ี 26 

โอนลด 
แผนงานสาธารณสุข      
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 
งบดําเนินการ 
หมวดค�าใช1สอย    

    ประเภทรายจ�ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�เข1าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืนๆ 
   โครงการปรุงอาหารปลอดภัย 
    ต้ังไว1 จํานวน  5,000 บาท  ยอดคงเหลือ จํานวน 5,000 บาท 
    โอนลด จํานวน 5,000 บาท ยอดคงเหลือหลังโอน จํานวน 0 บาท 
 

แผนงานสาธารณสุข      
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 
งบดําเนินการ 
หมวดค�าใช1สอย    

    ประเภทรายจ�ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�เข1าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืนๆ 
   โครงการรณรงค�ปNองกันโรคเอดส� 
    ต้ังไว1 จํานวน  5,000 บาท  ยอดคงเหลือ จํานวน 5,000 บาท 
    โอนลด จํานวน 4,500 บาท ยอดคงเหลือหลังโอน จํานวน 500 บาท 

รวมโอนลด จํานวน 9,500 บาท  
โอนเพ่ิมต้ังเปTนรายการใหม� 

แผนการรักษาความสงบภายใน      
งานปNองกันภัยฝ\ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย  
งบลงทุน 
หมวดค�าครุภัณฑ�  
  

30/ประเภท….. 
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ประเภทครุภัณฑ�เครื่องดับเพลิง   
ค�าจัดซ้ือข1อแยกสามทาง ขนาด 2.5 นิ้ว มีวาล�ว 2 ตัว จํานวน 1 ตัว ตามแผนพัฒนา
สามป9 (พ.ศ.2560 – 2562) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 2 หน1า  15 
รวมโอนเพ่ิม จํานวน 9,500 บาท 
  
รายการท่ี 27 

โอนลด 
แผนงานสาธารณสุข      
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 
งบดําเนินการ 
หมวดค�าใช1สอย    

    ประเภทรายจ�ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�เข1าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืนๆ 
   โครงการรณรงค�ปNองกันโรคทางเดินหายใจ 
    ต้ังไว1 จํานวน  5,000 บาท  ยอดคงเหลือ จํานวน 1,800 บาท 
    โอนลด จํานวน 1,800 บาท  ยอดคงเหลือหลังโอน จํานวน 0 บาท 

 
แผนงานสาธารณสุข      
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 
งบดําเนินการ 
หมวดค�าใช1สอย    

    ประเภทรายจ�ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�เข1าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืนๆ 
   โครงการรณรงค�ปNองกันโรคท่ีเกิดข้ึนในฤดูหนาว 
    ต้ังไว1 จํานวน  5,000 บาท  ยอดคงเหลือ จํานวน 1,100 บาท 
    โอนลด จํานวน 760 บาท  ยอดคงเหลือหลังโอน จํานวน 340 บาท 

รวมโอนลด จํานวน 2,560 บาท  
โอนเพ่ิมต้ังเปTนรายการใหม� 

แผนการรักษาความสงบภายใน      
งานปNองกันภัยฝ\ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย  
งบลงทุน 
หมวดค�าครุภัณฑ�     
ประเภทครุภัณฑ�เครื่องดับเพลิง   
ค�าจัดซ้ือถังดับเพลิงผงเคมีแห1ง ขนาด 15 ปอนด� จํานวน 2 ถัง  ตามแผนพัฒนาสามป9 
 (พ.ศ.2560 – 2562) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 2 หน1า  15 
รวมโอนเพ่ิม จํานวน 2,560 บาท 
 
 
 

31/รายการ.... 
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รายการท่ี 28 

โอนลด 
แผนงานสาธารณสุข      
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 
งบดําเนินการ 
หมวดค�าใช1สอย    

    ประเภทรายจ�ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�เข1าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืนๆ 
โครงการรณรงค�ปNองกันและระงับโรคไข1เลือดออกภายในพ้ืนท่ีตําบลแม�พริกและตําบล
ผาป+ง        

    ต้ังไว1 จํานวน  120,000 บาท  ยอดคงเหลือ จํานวน 20,817 บาท 
    โอนลด จํานวน 20,000 บาท  ยอดคงเหลือหลังโอน จํานวน 817 บาท 
 

แผนงานบริหารท่ัวไป      
งานบริหารท่ัวไป  
งบดําเนินการ 

    หมวดค�าใช1สอย 
    ประเภทรายจ�ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�เข1าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืนๆ 
    ค�าพวงมาลัย ช�อดอกไม1  กระเช1าดอกไม1และพวงมาลา 
    ต้ังไว1 จํานวน  5,000 บาท  ยอดคงเหลือ จํานวน 4,000 บาท 
    โอนลด จํานวน 4,000 บาท ยอดคงเหลือหลังโอน จํานวน 0 บาท 
 

แผนงานบริหารท่ัวไป      
งานบริหารท่ัวไป  
งบดําเนินการ 

    หมวดค�าใช1สอย 
    ประเภทรายจ�ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�เข1าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืนๆ 
    ค�าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล    
    ต้ังไว1 จํานวน  5,000 บาท  ยอดคงเหลือ จํานวน 5,000 บาท 
    โอนลด จํานวน 4,500 บาท ยอดคงเหลือหลังโอน จํานวน 500 บาท 
    รวมโอนลด  จํานวน 28,500 บาท 

โอนเพ่ิมต้ังเปTนรายการใหม� 
แผนการรักษาความสงบภายใน      
งานปNองกันภัยฝ\ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย  
งบลงทุน 
หมวดค�าครุภัณฑ�     
ประเภทครุภัณฑ�เครื่องดับเพลิง  
 

32/ค�าจัดซ้ือ..... 
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ค�าจัดซ้ือหัวฉีดฟล;อคปรับ 4 ระดับ จํานวน 1 ตัวและจัดซ้ือหัวฉีดฝอยพร1อมก1าน 
จํานวน 1 ชุด  ตามแผนพัฒนาสามป9 (พ.ศ.2560 – 2562) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง 
ฉบับท่ี 2 หน1า  15 
รวมโอนเพ่ิม จํานวน 28,500 บาท 

 
รายการท่ี 29 

โอนลด 
แผนงานการศึกษา  
งานการศึกษาไม�กําหนดระดับ 
งบดําเนินการ 

    หมวดค�าใช1สอย 
    ประเภทรายจ�ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�เข1าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืนๆ 
    ค�าใช1จ�ายโครงการค�าพาหนะรับส�งนักเรียนบ1านปางยาว 
    ต้ังไว1 จํานวน  70,000 บาท  ยอดคงเหลือ จํานวน 9,800 บาท 
    โอนลด จํานวน 2,800 บาท ยอดคงเหลือหลังโอน จํานวน 7,000 บาท 

 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
งานศาสนาวัฒนธรรมท1องถ่ิน  
งบเงินอุดหนุน 
หมวดเงินอุดหนุน 

   ประเภทเงินอุดหนุนเอกชน 
อุดหนุนคณะกรรมการหมู�บ1าน หมู�ท่ี 3 บ1านผาป+งกลาง โครงการสรงน้ําพระธาตุ สืบ
ชะตาหลวง 

    ต้ังไว1 จํานวน  5,000 บาท  ยอดคงเหลือ จํานวน 5,000 บาท 
    โอนลด จํานวน 5,000 บาท ยอดคงเหลือหลังโอน จํานวน 0 บาท 
 

แผนงานบริหารท่ัวไป      
งานบริหารงานคลัง 
งบบุคลากร 
หมวดเงินเดือน(ฝ\ายประจํา)    

    ประเภทเงินเพ่ิมต�างๆของพนักงานจ1าง  
เพ่ือจ�ายเปTนเงินเพ่ิมค�าครองชีพพนักงานจ1างตามภารกิจ จํานวน 3 อัตรา ตําแหน�ง 
ผู1ช�วยเจ1าหน1าท่ีการเงินและบัญชี ผู1ช�วยเจ1าหน1าท่ีพัสดุ ผู1ช�วยเจ1าหน1าท่ีจัดเก็บรายได1  

    ต้ังไว1 จํานวน  52,000 บาท  ยอดคงเหลือ จํานวน 5,293 บาท 
    โอนลด จํานวน 4,000 บาท ยอดคงเหลือหลังโอน จํานวน 1,293 บาท 
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แผนงานสร1างความเข1มแข็งของชุมชน     
งานส�งเสริมและสนับสนุนความเข1มแข็งชุมชน 
งบดําเนินการ 

    หมวดค�าใช1สอย 
    ประเภทรายจ�ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�เข1าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืนๆ 
    โครงการส�งเสริมอาชีพฝbกอบรมการติดต้ังไฟฟNาเบ้ืองต1น 
    ต้ังไว1 จํานวน  30,000 บาท  ยอดคงเหลือ จํานวน 30,000 บาท 
    โอนลด จํานวน 12,200 บาท ยอดคงเหลือหลังโอน จํานวน 17,800 บาท 

รวมโอนลด จํานวน 24,000 บาท  
โอนเพ่ิมต้ังเปTนรายการใหม� 

แผนการรักษาความสงบภายใน      
งานปNองกันภัยฝ\ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย  
งบลงทุน 
หมวดค�าครุภัณฑ�     
ประเภทครุภัณฑ�ไฟฟNาและวิทยุ   
จัดซ้ือวิทยุสื่อสารแบบประจําท่ีพร1อมแหล�งจ�ายไฟ จํานวน 1 ชุด  รายละเอียดดังนี้ 
วิทยุสื่อสารแบบประจําท่ี   :   ประเภทสังเคราะห�ความถ่ีประเภท 2 
กําลังส�ง 10W ย�านความถ่ี VHF 136 – 174 MHZ 

   เครื่องจ�ายไฟ  มีรายละเอียดดังนี้ 
   1.แรงดันไฟฟNาขาเข1า: 220V 50Hz + H2Hz 
   2. แรงดันขาออก: DC1.5VH15V 
    3. กระแสเอาต�พุต: 30A (20A continuous) 

 ตามแผนพัฒนาสามป9 (พ.ศ.2560 – 2562) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 2 หน1า  
16 
รวมโอนเพ่ิม จํานวน 24,000 บาท 
ท้ังหมดมีจํานวน 29 รายการ งบประมาณโอนเพ่ิมต้ังเปTนรายการใหม�ท้ังสิ้น  จํานวน 
3,513,220 บาท 

นายอดุลย� เกษรพรม มีสมาชิกท�านได1มีข1อสงสัยหรือมีข1อซักถามเก่ียวกับรายละเอียดเก่ียวกับการโอนเงิน 
รองประธานสภาฯ งบประมาณรายจ�าย ประจําป9 2560 เชิญครับ ถ1าไม�มี เพ่ือให1เปTนไปตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย ว�าด1วยวิธกีารงบประมาณขององค�กรปกครองส�วนท1องถ่ิน พ.ศ. 
2541 แก1ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2 และ 3 ) พ.ศ. 2543 หมวด 4 การโอนและแก1ไข
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข1อ 27 จึงขอความเห็นชอบว�าจะอนุมัติตาม 

 ระเบียบฯ หรือไม� 
มีสมาชิกท�านใดเห็นชอบ อนุมัติ ให1 โอนเงินงบประมาณรายจ�าย ประจําป9 2560 
โปรดยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม  Hเห็นชอบ อนุมัติ  จํานวน 22 เสียง ไม�เห็นชอบไม�มี งดออกเสียงไม�มี 
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืนๆ 
นายถนอมชัย ทิชัย ขอขอบคุณสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริกทุกท�านท่ีเห็นชอบอนุมัติโอน
นายก อบต.  งบประมาณ ประจําป9 พ.ศ. 2560  ในวันท่ี 12 สิงหาคม 2560 เปTนวันเฉลิมพระ 

ชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ1าพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลท่ี 9 ขอเชิญสมาชิก
สภาฯทุกท�านเข1าร�วมพิธีท่ีโรงเรียนศักด์ิสุนันท�วิทยา  โดยพร1อมเพรียงกัน แจ1ง
รายละเอียดไว1ในหนังสือแล1ว 

นายเชิด ป+ญญาชัย ขอสอบถามเรื่องถนนของบ1านสันข้ีเหล็กทาง อบต.แม�พริกจะไปวางท�อให1เม่ือไร 
ส.อบต. ม.10 ต.แม�พริก 
นายถนอมชัย ทิชัย จะให1กองช�างรีบดําเนินการให1 
นายก อบต. 
นายพิสิฐ วงศ�สี  กระผมขอปรึกษาเรื่องบ�อขยะ ท่ีทาง อบต.แม�พริกได1ปรับปรุงให1แล1วนั้น ทางหมู�บ1าน 
ส.อบต. ม.7 ต.แม�พริก ห1วยข้ีนกอยากได1ปNายเพ่ือรณรงค�ปลูกจิตสํานักในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล1อม 
นายถนอมชัย ทิชัย จะให1กองช�างรีบดําเนินการให1  ถ1าทางหมู�บ1านสามารถดําเนินการได1เองก็ให1ดําเนิน 
นายก อบต.  การไปก�อน  ส�วนในเรื่องแผงก้ันจราจร ถ1าทางหมู�บ1านมีงานหรือกิจกรรมสามารถขอ 

ยืมได1ครับ 
นายไพรัตน� คันธชุมภู ขอให1ดูแลถนนลูกรังเกลี่ยเรียบ ทางมันเปTนคลื่น และขอรถกรเช1าไปตัดก่ิงไม1พร1อม 
ส.อบต. ม. 2 ต.ผาป+ง พนักงานขับรถ 
นายถนอมชัย ทิชัย ทาง อบต.มีเลื่อยไฟฟNาพร1อม วันท่ีขอรถขอเปTนวัน เวลา ราชการ กระผมจะจัด 
นายก อบต.  เจ1าหน1าท่ีมาดูแลให1ครับ 
นายสุข ยศวงศ�  ทางท่ีลงลูกรังในตอนนี้ ผู1รับจ1างไม�ลงลูกรังท่ีถนนเปTนหลุมเปTนบ�อ ไม�ทราบเพราะ 
ส.อบต. ม. 6 ต.แม�พริก สาเหตุใด 
นายถนอมชัย ทิชัย กระผมจะให1กองช�างรีบไปดูว�าทําไมไม�ลงลูกรังท่ีเปTนหลุมเปTนบ�อ 
นายก อบต. 
นายวิทยา กองใจ  การซ�อมไฟก่ิงรายงานมาทาง อบต.หลายวันแล1ว ขอให1ไปซ�อมให1ด1วย 
ส.อบต. ม. 3 ต.แม�พริก  
นายถนอมชัย ทิชัย ทาง อบต.มีคิวซ�อมไฟเยอะ คงจะทยอยไปดําเนินการให1ในวันพรุ�งนี้ 
นายก อบต. 
นายอดุลย� เกษรพรม มีท�านใดจะมีเรื่องเสนอในท่ีประชุมอีกหรือไม� ถ1าไม�มีขอปUดการประชุม และขอให1 
รองประธานสภาฯ เดินทางโดยสวัสดิภาพ ขอบคุณครับ 
 
ป-ดประชุมเวลา  12.00  น.  
 

 
(ลงชื่อ)             

                      (นายศิลปEชัย  ทิพย�มา)         
                                    เลขานุการสภา/ผู1บันทึก 
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 (ลงชื่อ)             

         (นายพิสิฐ  วงศ�สี)      
               ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม      

 
 

(ลงชื่อ)          
    (นายสง�า  ป+ญญาดิษวงศ�) 

          กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

 
 (ลงชื่อ)         

    (นายอ;อด  คําภิระเตรียมวงศ�) 
            กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

   ทราบ 
 

(ลงชื่อ)        
   (นายประจักษ�  ฮ�อธิวงศ�)  

                                          ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก 

 


