
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
เร่ือง การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

(คร้ังท่ี ๓)

ด้วยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ได้อนุม้ตให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (คร้ังท่ี ๓) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๖๓ ข้อ ๒๖ รายละเอียดตามบัญชีโอนเงินฯ แนบท้ายประกาศ

ฉะน้ัน เพื่อให้เปีนไปตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๖๓ ข้อ ๓๒ และข้อ ๓๘ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน จึงประกาศ 
การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (คร้ังท่ี ๓) มาให้ทราบโดยท่ัวกัน

<=________1

(นายอนุสรณ์ วงค์วรรณ) 
นายกองค์ทารบริหารส่วนจังหวัหลำพูน



ห'นา ๑

บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
อนุมัติเม่ือวันท่ี \>  น  เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำ๓ อเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 
โอนครั้งท่ี ๓/๒๕๖๕

แผนงาน งาบ งบ เงินเดือน/ค่า.. J  
รายจ่ายอื่น ประ๓ ทรายจ่าย โครงการ/รายการ

งบประมาณที ่
อนุมัติตาม 
ข้อบัญญัติ/ 
เทศบัญญัติ

งบประมาณ 
(คงเหลือ) ก,อบ 

โอน

(+/-) จำนวน 
เงินท่ีโอน

งบประมาณ 
หลังโอน

คำชี้แจงการโอนเงินงบประมาณ 
รายจ่าย

การศึกษา ระดับมัธยม 
ศึกษา

บุคลากร เงินเดือน (ฝ่าย 
ประจำ)

เงินเดือน 
ข้าราขการ 
หรือพนักงาน 
ส่วนท้องถ่ิน

หนา ๒๓๔ ข้อ 0 ๑  
เงินเดือนข้าราชการ 
ครูองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดและ 
บุคลากรทางการ 
ศึกษา

๙ 1๓๒๕,๒๔๗ ๙,๓๒๕,๒๔๗ ๑๗๐,๐๐๐ ๙,๑๕๕,๒๔๗

V

การศึกษา ระดับมัธยม 
ศึกษา

บุคลากร เงินเดือน (ฝ่าย 
ประจำ)

เงินเพิ่มต่าง  ๆ
ของข้าราชการ 
หรือพนักงาน 
ส่วนท้องถ่ิน

หนา ๒๓๙ ขอ 0 ๑  
ค่าตอบแทนของ 
ข้าราชการครู 
องค์การบริหารส่วน 
จังหวัด

๒๖๘,๐๐๐ ๒๖๘,๐๐๐ + ๗๐,๐๐๐ ๓๓๘,๐๐๐

การศึกษา ระดับมัธยม 
ศึกษา

บุคลากร เงินเดือน (ฝ่าย 
ประจำ)

เงินวิทยฐานะ หน้า ๒๓๕ ขอ ๐๑ 
ค่าตอบแทนเงินวิทย 
ฐานะของ 
ข้าราชการครู 
องค์การบริหารส่วน 
จังหวัด

๙๓๗,๓๐๐ ๙๓๗,๓๐๐ + ๑๐ ๐,๐๐๐ ๑,๐๓๗,๓๐๐



บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
อนุมัติเม่ือวันท่ี fej พ'' เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำ๓ อเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 
โอนครั้งที่ ๓/๒๕๖๕

แผนงาน งาน งบ เงินเดือน/ค่า.. /  
รายจ่ายอื่น ประ๓ ทรายจ่าย โครงการ/รายการ

งบประมาณที่ 
อนุมัติตาม 
ข้อบัญญัติ/ 
เทศบัญญัติ

งบประมาณ 
(คงเหลือ) ก่อน 

โอบ

(+/-) จำนวน 
เงินท่ีโอน

งบประมาณ 
หลังโอน

คำชี้แจงการโอนเงินงบประมาณ 
รายจ่าย

การศึกษา ระดับก่อนวัย 
เรียนและ 
ประถมศึกษา

ดำเนินงาน ค่าใช้สอย รายจ่าย 
เกี่ยวเนื่องกับ 
การปฏิบัติ 
ราชการที่ไม่เช้า 
ลักษณะ 
รายจ่ายงบ 
รายจ่ายอื่น ๆ

หนา ๒๓๓ ช้อ 0๓ 
โครงการจัดงานวัน 
เด็กแห่งชาติ

๕๐๐,๐๐๐ ๕00,000 ๒๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐

บริหารงาน 
ท่ัวไป

บริหารทั่วไป ดำเนินงาน ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ 
ได้มาซึ่งบริการ

หน้า ๑๔๕ ข้อ ๐๗ 
ค่าจ้างเหมาบริการ 
ทำของและการ 
บริการ

๑,๐ ๐๐ ,๐๐ ๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ + ๒๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐

บริหารงาน 
ท่ัวไป

บริหารงาน 
คลัง

ดำเนินงาน ค่าวัสดุ วัสดุสำนักงาน หนา ๑๙๘ ข้อ ๐๑ 
วัสดุสำนักงาน

๑,๐ ๐๐ ,๐๐ ๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑ (^ 0 ,0 0 0 ๘๕๐,๐๐๐



หนา้ ๓

บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
อนุบัติเม่ือวับที่ fcl ( /  เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำ๓ อเมีองลำพูน จังหวัดลำพูน 
โอนครั้งที่ ๓/๒๕๖๕

แผนงาบ งาน งบ เงินเดือน/ค่า.. /  
รายจ่ายอื่น ประ๓ ทรายจ่าย โครงการ/รายการ

งบประมาณที ่
อนุมัติตาม 
ข้อบัญญต้ ิ/  
เหศบัญญ้ติ

งบประมาณ 
(คงเหลือ) ก่อน 

โอน

(+/-) จำบวบ 
เงินท่ีโอน

งบประมาณ 
หลังโอน

คำชี้แจงการโอนเงินงบประมาณ 
รายจ่าย

บริหารงาน 
ท่ัวไป

บริหารงาน 
คลัง

ดำเนินงาน ค่าวัสดุ วัสดุไฟฟ้าและ 
วิทยุ

หน้า ๑๙๙ ข้อ ๐๑ 
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ + ๑๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐

สาธารณสุข บริการ 
สาธารณสุข 
และงาน 
สาธารณสุข 
อ่ืน

ดำเนินงาน ค่าใช้สอย รายจ่าย 
เกี่ยวเนื่องกับ 
การปฏิบัติ 
ราชการที่ไม่เช้า 
ลักษณะ 
รายจ่ายงบ 
รายจ่ายอื่น ๆ

หน้า ๒๖๓ ข้อ ๐๑ 
โครงการฟ้องกัน 
และควบคุมโรคติดต่อ

๑ ,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๒๔๐,๐๐๐ ๗๖๐,๐๐๐



หนา้ ๔

บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
อนุมืติเมื่อ,วันท่ี เดีอน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำ๓ อเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 
โอนครั้งท่ี ๓/๒๕๖๕

แผนงาน งาบ งบ เงินเดือน/ค่า.. /  
รายจ่ายอื่น ประ๓ ทรายจ่าย โครงการ/รายการ

งบประมาณที ่
อบุมัติตาม 
ข้อบัญญัติ/ 
เทศบัญญัติ

งบประมาณ 
(คงเหลือ) ก่อน 

โอน

(+/-) จำนวน 
เงินท่ีโอน

งบประมาณ 
หลังโอบ

คำขี้แจงการโอนเงินงบประมาณ 
รายจ่าย

สาธารณสุข บริหารทั่วไป 
เกี่ยวกับ 
สาธารณสุข

ดำเนินงาน ค่าวัสดุ วิทยาศาสตร์ 
หรือการแพทย์

๐๓.วัสดุวิทยา 
ศาสตร์หรือ 
การแพทย์

+ ๒๔๐,๐๐๐ ๒๔๐,๐๐๐ เพื่อเป็นค่าจัดซื้อขุดตรวจหาเขี้อไวรัส 
โควิด-ร)๔ แบบตรวจหาแอนติเจน 
(ATK) จำนวน ๖,๐๐๐ ขุด สำหรับ 
ตรวจคัดกรองบุคลากรในสังกัด 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ครู 
นักเรียน และบุคลากรของ 
สถาบันการศึกษาในสังกัดองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดลำพูน โดยปฏิบัติ 
ตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อ 
จังหวัดลำพูน ที่ ๑๐๗/๒๕๖๔ ลงวัน้ท่ี 
๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ และตามหนังสือ 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 
๐๔๐๘.๒/ว ๑๐๙๕ ลงวันท ๒๘ 

พฤษภาคม ๒๕๖๔ (กองสาธารณสุข) 
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 

๒๕๖๑-๒๕๖๕) ขององค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำพูน เพิ่มเติม ครั้งท่ี 
๔/๒๕๖๔ หน้า ๓ รายการที่ ๒



ห'นา ๕

๑.หัวหน้าหน่วยงาน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กองพัสดุและทรัพย์สิน และกองสาธารณสุข เจ้าของงบประมาณที่ฃอโอนเพิ่ม/โอนลด
๑) กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ขอโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เนื่องจาก ได้ดำเนินการสำรวจงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๕ ปรากฎว่า ค่าตอบแทนของข้าราขการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด และค่าตอบแทนเงินวิทยฐานะของข้าราขการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่ตั้งไว้ไม่เพียงพอที่จะเบิกจ่ายไปถึงสิ้น 
ปีงบประมาณ และมีความจำเปีนต้องจ้างเหมารื้อถอนอาคารภายในสนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสำพูน แต่งบประมาณที่ตั้งไว้ไม่เพียงพอ

๒) กองพัสดุและทรัพย์สิน ขอโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒(£๖๕ เนื่องจาก ได้ตรวจสอบงบประมาณค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ปรากฏว่างบประมาณคงเหลือมีไม่เพียงพอ 
สำหรับการเบิกจ่ายไปจนถึงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

๓) กองสาธารณสุข ขอโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เนื่องจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน จะต้องดำเนินการจัดชื้อชุดตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ 
แบบตรวจหาแอนติเจน (ATK) โดยลือปฏิษัติตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน ท่ี ๑๐๗/๒๕๖๔มีผลบังคับไข้วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ โดยมีกลุ่มเบิาหมายที่คงเหลือ จำนวน ๒ กลุ่ม 
ได้แก่ บุคลากรสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน จำนวน ๓๒๖ ราย คิดประมาณการไข้ชุดตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ จำนวน ๓,๕๐๐ ชุด ครู นักเรียน บุคลากรของสถานศึกษาในสังกัดองค์การ 

บริหารส่วนจังหวัดลำพูน จำนวน ๖๑๖ ราย จำนวน ๒,๕๐๐ ชุด แต่ไม่ได้ตั้งงบประมาณเพื่อการนี๋ไว้
จึงมีความจำเป็นต้องขออนุมีตโอนเงินงบประมาณเพิ่มและตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในครั้งนี้ ชื้งการโอนครั้งนี้เป็นอำนาจอนุมีติของผู้บริหารท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ 
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๒๖

(ลงซ่ือ)
(นายดรุณพัฒน์ อินดี)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน รักษาราซการแทน 
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

วันท่ี เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

(ลงซ่ือ)
(นางสาวเอี่ยมคิริ สุริยะ)

ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน 
วันที่ 1 9  เสือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

(ลงชื่อ)
(น 'พ?m 3ชัย ลี้เขียววงศ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน รักษาราชการแทน 
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข 

วันที่ Li ร่^เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕



๒.หัวหน้าหน่วยงานคร่
ความเห็น.. f

๓.เจ้าหน้าที่งบประมาณ
ค ว าม เห ็น .....^ ^ ? ^ * ? !^ ^ .? ^ ..^ ^ ^ ^ ? ^ ..'? .......^ /^ .! ? ^ ...

O^X)

๔.การอบุม้ติ
๔.๑ ผู้บริหารท้องถิ่น 

ความเห็น......... kTX

หน่า ๖

(ลงขีอ)

ผู้อำนวยการกองคลัง 
วันท่ี bcf เดอน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๖๔

(ลงซ่ือ) 9 ๕ ^.(น(เย!&เมชัย ลีเขียววงศ์)
ปลัดองศ์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

วันท่ี foe เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๖๔

(ลงซ่ือ) o ® — — 3
(นายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ)

นายกองศ์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
วันที่ fo f i / -.ดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๖๔


