
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

(ครงท่ี ๒)

ด ้วยสภาองค ์การบริหารส่วนจังหวัดลำพ ูน ได ้อน ุม ัต ิให ้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (คร้ังท่ี ๒) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ ข้อ ๒๗ รายละเอียดตามบัญชีโอนเงินฯ แนบท้ายประกาศ

ฉะนั้น เพื่อใท้เปีนไปตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ ข้อ ๓๒ และข้อ ๓๘ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน จึงประกาศ 
การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (คร้ังท่ี ๒) มาไท้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันท่ี น0 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายอนสุรณ ์ ว*fa รรณ)
นายฬง่ffaารบริหารส่วนจังหวัตลำพูน



บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
อนุมัติเมื่อวับที่ ๑๔ เดีอน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำ๓ อเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 
โอนครั้งท ี่ ๒/๒๕๖๕

หน้า ๑

แผนงาบ งาบ งบ เงินเดือน/ค่า.. J  
รายจ่ายอื่น ประ๓ ทรายจ่าE โครงการ/รายการ

งบประมาณที่ 
อนุมัติตาม 
ข้อบัญญัติ/ 
เทศบัญญัติ

งบประมาณ 
(คงเหลือ) ก่อน 

โอน

(+/-) จำนวน 
เงินที่โอบ

งบประมาณ 
หลังโอน

คำชี้แจงการโอบเงินงบประมาณ 
รายจ่าย

อุตสาหกรรม 
และการโยธา

บริหารทั่วไป 
เกี่ยวกับ 
อุตสาหกรรม 
และการโยธา

ดำเนินงาบ ค่าใช้สอย ค่า
บำรุงรักษา 
และซ่อมแซม

หน้า ๒๙๘ ข้อ ๐๒ 
ค่าบำรุงรักษาและ 

ซ่อมแซม

๖,๐๐๐,๐๐๐ ๖,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๘,๓๘๒ ๔,๙๙๑,๖๑๘

อุตสาหกรรม 
และการโยธา

ก่อสร้าง ลงทุน ค่าที่ดินและ 
สิ่งก่อสร้าง

ค่าปรับปรุง 
ที่ดินและ 
สิ่งก่อสร้าง

๐๙.ค่าปรับปรุง 
ซ่อมแซมประตูรั้ว 
(ทางออก) องค์การ 
บริหารส่วนจังหวัด 
ลำพูน

+ <ริ) «DĜ ,000 ๑๖๙,๐๐๐ เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซม 
ประตูรั้ว (ทางออก) องค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำพูน ตามรายละเอียด 
และแบบแปลนขององค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำพูน (สำนักปลัดๆ)

อุตสาหกรรม 
และการโยธา

ก่อสร้าง ลงทุน ค่าที่ดินและ 
สิ่งก่อสร้าง

ค่าปรับปรุง 
ที่ดินและ 
สิ่งก่อสร้าง

๑๐.ค่าปรับปรุง 
ซ่อมแซมระบบ 
ประปาภายใน 
สำนักงานองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัด 
ลำพูน

+ ๓๓๙,๖๗๒ ๓๓๙,๖๗๒ เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซม 
ระบบประปาภายใบสำนักงาน 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
ตามรายละเอียดและแบบแปลนของ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
(สำนักปลัดๆ)



หน้า ๒
บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

อนุมัติเมื่อวันที่ ๑๔ เดีอน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำ๓ อเมีองลำพูน จังหวัดลำพูน 

โอนครั้งที่ ๒/๒๕๖๕

แผนงาน งาน งบ เงินเดือน/ค่า.. J  
รายจ่ายอื่น ประ๓ ทรายจ่า£ โครงการ/รายการ

งบประมาณที่ 
อนุมัติตาม 
ข้อบัญญัติ/ 
เทศบัญญัติ

งบประมาณ 
(คงเหลือ) ก่อน 

โอน

(+/-) จำนวน 
เงินที่โอน

งบประมาณ 
หลังโอน

คำชี้แจงการโอนเงินงบประมาณ 
รายจ่าย

อุตสาหกรรม 
และการโยธา

ก่อสร้าง ลงทุน ค่าที่ดินและ 
สิ่งก่อสร้าง

ค่าปรับปรุง 
ที่ดินและ 
สิ่งก่อสร้าง

๑๑.ค่าปรับปรุง 
ซ่อมแซมลานตัว 
หนอนบริเวณหน้า 
หอประชุมองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัด 
ลำพูน

+ ๔๙๙,๗๑๐ ๔๙๙,๗๑๐ เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมลาน 
ตัวหนอนบริเวณหน้าหอประชุม 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
ตามรายละเอียดและแบบแปลนของ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
(สำนักปลัดๆ)

บริหารงานทั่วไป บริหารทั่วไป ดำเนินงาน ค่าใช้สอย รายจ่าย 
เกี่ยวกับการ 
รับรองและ 
พิธีการ

หน้า ๑๔๗ ขอ 0๒ 
ค่ารับรอง

๒๐๐,๐00 ๒๐๐,๐๐๐ ๔๙,๙๙๗ ๑๕๐,๐๐๓



บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
อบุม้ติเมื่อวันที่ ๑๔ เดีอบ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำ๓ อเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 
โอบครั้งที่ ๒/๒๕๖๕

หน้า ๓

แผนงาน งาน งบ เงินเดีอน/ค่า.. /  
รายจ่ายอื่น ประเภทรายจ่าE โครงการ/รายการ

งบประมาณที่ 
อนุม้ติตาม 
ข้อบัญญัติ/ 
เทศบัญญัติ

งบประมาณ 
(คงเหลีอ) ก่อน 

โอน

(+/-) จำบวบ 
เงินที่โอบ

งบประมาณ 
หลังโอน

คำชี้แจงการโอนเงินงบประมาณ 
รายจ่าย

บริหารงาบทั่วไป บริหารทั่วไป ลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ 
ลำนักงาน

๐๒.โทรศัพท์ 
เคลื่อนที่ (มือถือ)

ĜjĜĜĜ ๙,๙๙๙ เพื่อเป็นค่าจัดชี้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ 
(มือถือ) จำนวน ๑ เครื่อง ลำหรับใช้ 
ในการปฏิบัติงานของรองนายก 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
(คนที่ ๒) โดยจัดซื้อตามราคา 
ท้องตลาด เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ 
มืกำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ 
ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริม 

การปกครองท้องลื่น ท่ี มท ๐๘๐๘.๒/ 
ว ๑๐๙๕ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม 
๒๕๖๔ (สำนักงานเลขานุการๆ)



บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
อนุม้ติเมื่อวับที่ ๑๔ เดีอบ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 
โอนครั้งท ี่ ๒/๒๕๖๕

หน้า ๔

แผนงาน งาน งบ เงินเดือน/ค่า../  
รายจ่ายอื่น ประเภทรายจ่า£ โครงการ/รายการ

งบประมาณที่ 
อนุมืติตาม 

ข้อบัญญัติ/ 
เทศบัญญัติ

งบประมาณ 
(คงเหลือ) ก่อน 

โอน

(+/-) จำนวน 
เงินที่โอน

งบประมาณ 
หลังโอน

คำชี้แจงการโอนเงินงบประมาณ 
รายจ่าย

บริหารงานทั่วไป บริหารทั่วไป ลงทุบ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ 
ลำนักงาน

๐๓.'โทรศัพท์ 
เคลื่อนที่(มือถือ)

<5)Ĝ,ĜĜCs ๑๙,๙๙๘ เพื่อเปีนค่าจัดซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ 
(มือถือ) พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ (ชิม 
การ์ด) จำนวน ๒ เครื่อง ๆ ละ 
๙,๙๙๙.- บาท ลำหรับใช้ในการ 
ปฏิบัติงานของประธานสภาองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดลำพูน และรอง 
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
(คนที่ ๑) โดยจัดซื้อตามราคา 
ท้องตลาด เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ 
มืกำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ 
ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการ 
ปกครองท้องลื่น ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว 
๑๐๙๕ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม 
๒๕๖๔ (สำนักงานเลขานุการๆ)



1

บัญชีโอบเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
อบุม้ติเมื่อวันที่ ©๔ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำ๓ อเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 
โอนครั้งท ี่ ๒/๒๕๖๕

หน้า ๕

แผนงาบ งาน งบ เงินเดือน/ค่า.. J  
รายจ่ายอื่น ประ๓ ทรายจ่า£ โครงการ/รายการ

งบประมาณที่ 
อนุม้ติตาม 
ข้อบัญญัติ/ 
เทศบัญญัติ

งบประมาณ 
(คงเหลือ) ก่อน 

โอบ

(+/-) จำนวน 
เงินที่โอบ

งบประมาณ 
หลังโอบ

คำชี้แจงการโอนเงินงบประมาณ 
รายจ่าย

บริหารงาบทั่วไป บริหารทั่วไป ลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์
หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

๐๙.คอมพิวเตอร์ 
แท็บเล็ต แบบที่ ๒

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ เพื่อเป็นค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต 
แบบที่ ๒ จำนวน ๑ เครื่อง ลำหรับไข้ 

ในการปฏิบัติงานของนายกองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดลำพูน โดยจัดซื้อ 
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ 
พื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ 
คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ 
เศรษฐกิจและสังคม ฉบับเดือน 
ธันวาคม ๒๕๖๔ (ลำนักงาน 
เลขานุการา)



หน้า ๖

๑.หัวหน้าหน่วยงาน สำนักปลัดองค'การบริหารส่วนจังหวัด และสำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เจ้าของงบประมาณหี่ขอโอนเพิ่ม/โอนลด
เนื่องจาก สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด แจ้งว่าประตูรั้ว (ทางออก) สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน, ระบบประปาภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนและลานตัว 

หนอน บริเวณหน้าหอประขุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ชำรุด เสื่อมสภาพ ไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ จึงจำเป็นต้องจ่อมแซมและบำรุงรักษาให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ และสำนักงาน
เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีความประสงค์จะจัดซื้อครุภัณฑ์ลำหรับใช้เป็นเครื่องมือในการปฏิบํตงานของคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน โดยการนำระบบสารสนเทศเช้ามาช่วย 
เพิ่มศักยภาพในการแลกเปลี่ยนข้อมูลตลอดจนการสืบค้นข้อมูล และใช้เป็นเครื่องมือในการติดต่อประสานงานกับส่วนราขการต่าง  ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกขนและภาคประซาซนของจังหวัดลำพูน ได้อย่าง 
สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ แต่ไม่ได้ตั้งงบประมาณเพิ่อการนี้ไว้ จึงมืความจำเป็นต้องขออนุม้ตโอนเงินงบประมาณในครั้งนี้ ซึ่งการโอนครั้งนี้ เป็นอำนาจอนุนัติฃองสภาท้องถิ่น ตามระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณซององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๒ฅเ

. (วุฒิภัทร เรือนมณี)
เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

วันที่ \ร 9  เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

(นางสาวณปภัช รุตตมซัย)
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

วันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

(ลงซื่อ)
(นางวลั
ผู้อานวยการกองคลัง

วันที่ พ ฺ?  เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕



๓.เจ้าหน้าที่งบประมาณ ^  .
ความเห็น......!rfr.5^ /^

๔.การอนุมัติ
๔.ร) ผู้บริหารท้องถิ่น

ความเห็น............ .............................................................................

(ลงซื่อ)

(ลงซื่อ)

(นา1พท5ะเซัย ลี้เขียววงศ์)
ปลัดองศ์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

วันที่ นa เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายอนุสรณํ วงศ์วรรณ)
นายกองศ์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

วันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

๔.๒ สภาท้องถิ่น มีมติอนุมัติในการประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๔ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ตามหนังสือองศ์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ที่ ลพ ๕๑๐๐๒/๐๒๖ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 
และตามหนังสือองศ์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ที่ ลพ ๕๑๐๐๒/๐๒๗ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕


