
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
เร่ือง การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

(คร้ังท่ี ๔)

ด้วยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ได้อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 
งบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๔ (คร้ังท่ี ๔) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.๒๔๖๓ ข้อ ๒๖ รายละเอียดตามบัญชีโอนเงินฯ แนบท้ายประกาศ

ฉะน้ัน เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.๒๔๖๓ ข้อ ๓๒ และข้อ ๓๘ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน จึงประกาศ 
การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๔ (คร้ังท่ี ๔) มาให้ทราบโดยท่ัวกัน

ประกาศ ณ วันท่ี bssมีนาคม พ.ศ. ๒๔๖๔

Op—̂—^
0ภยอนุสรฝ วงค์วรรณ) 

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน



'พนา ๑

บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ 
อบุม้'ติเม่ือวันท่ี บ  เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๙๖๙ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำ๓ อเมีองลำพูน จังหวัดลำพูน 
โอนครั้งที่ ๔/๒๙๖๙

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

งบประมาณที ่
อนุมติตาม 
ข้อบัญญัติ/ 
เทศบัญญัติ

งบประมาณ 
(คงเหลือ) ก่อน 

โอน

(+/-) จำนวน 
เงินท่ีโอน

งบประมาณหลัง 
โอน

คำชี้แจงการโอนเงินงบประมาณ 
รายจ่าย

การศาสนา 
วัฒนธรรม 
และนันทนาการ

กีฬาและ 
นันทนาการ

ดำเนินงาบ ค่าใช้สอย รายจ่าย 
เกี่ยวเนื่องกับ 
การปฏิบัติ 
ราชการท่ีไม่เช้า 
ลักษณะ 
รายจ่ายงบ 
รายจ่ายอื่น ๆ

หน้า ๒๘๑ ข้อ ๐๑ 
โครงการจัดการ 
แข่งขันกีฬาแห่งชาติ

๑1๙๐๐1๐๐๐ ๑1๙๐๐,00๐ ๘๐๐1๐๐๐ ๗๐๐1๐๐๐

การศาสนา 
วัฒนธรรม 
และนันทนาการ

ศาสนา 
วัฒนธรรม 
ท้องถ่ิน

ดำเนินงาน ค่าใช้สอย รายจ่าย 
เกี่ยวเนื่องกับ 
การปฏิบัติ 
ราชการท่ีไม่เช้า 
ลักษณะ 
รายจ่ายงบ 
รายจ่ายอื่น ๆ

หน้า ๒๘๙ ข้อ ๐๖ 
โครงการ'ฝึกอบรม 
และการจัดกิจกรรม 
สืบสานวัฒนธรรม 
ท้องถ่ินประเพณี 
พ้ืนบ้านภูมิปัญญา 
ท้องถ่ินในจังหวัด 
ลำพูน

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ + ๗๐๐1๐๐๐ ๘๐๐1๐๐๐



หนา ๒

บัญชีโอนเงินง'บประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
อนุมีติเมื่อวันท่ี b g / '  เดีอน มีนาคม พ.ศ. ๒(£๖๕ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำเภอเมีองลำพูน จังหวัดลำพูน 
โอนครั้งที่ ๔/๒๕๖๕

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

งบประมาณที ่
อนุนัติตาม 
ช้อบัญญัติ/ 
เทศบัญญัติ

งบประมาณ 
(คงเหลือ) ก่อน 

โอน

(+/-) จำนวน 
เงินท่ีโอบ

งบประมาณหลัง 
โอน

คำชี้แจงการโอนเงินงบประมาณ 
รายจ่าย

การศาสนา 
วัฒบ!ารรแ

ศาสนา
ว ัฒ URรรแ

ดำเนินงาน ค่าใช้สอย รายจ่าย 
[•กแวเบฅงสัเ 1

ช้อ ๐๘ โครงการ
ส ่งเสริแา เร^เพณี

- - + ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม

และนันทนาการ ท้องถ่ิน การปฏิบัติ 
รา,ซการท่ีไม่เช้า 
ลักษณะ 
รายจ่ายงบ 
รายจ่ายอื่น ๆ

ไหว้สาครูบาใน 
จังหวัดลำพูน

•บ ป
อาทิ ครูบาเจ้าศรีวิชัย ครูบาอภิชัย 
ขาวปี และครูบาชัยวงศาพัฒนา ซ่ึง 
เป็นพระนักบุญแห่งล้านบาไทยของ 
จังหวัดลำพูน ท่ีประขาขนให้ความ 
เคารพนับถือศรัทธาและ'บูชาเพ่ือเป็น 
การอนุรักษ์เผยแพรป่ระวัติความ 
เป็นมาของพระนักบุญให้เป็นท่ีรู้จัก 
แพร่หลายแก่คนรุ่นหลัง โดยจ่ายเป็น 
ค่าใช้จ่ายตามรายละเอียดของ 
โครงการๆ ตลอดจบค่าใช้จ่ายอ่ืน  ๆ ท่ี 
เก่ียวช้องในการดำเนินโครงการๆ โดย 
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย



หนา ๓

บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒<£๖๕ 
อนุมัติ เมื่อวันที่ \ร^  เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำ๓ อเมีองลำพูน จังหวัดลำพูน 
โอนครั้งที่ ๔/๒๕๖๕

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

งบประมาณที ่
อบุมัติตาม 
ข้อบัญญัติ/ 
เทศบัญญัติ

งบประมาณ 
(คงเหลือ) ก่อน 

โอน

(+/-) จำนวน 
เงินท่ีโอน

งบประมาณหลัง 
โอน

คำขี้แจงการโอนเงินงบประมาณ 
รายจ่าย

ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 
การสัดกิจกรรบสาเาารณ?', การ

;

ส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 
๒๕๖๔ และที่มีกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ คำส่ัง หรือหนังสือส่ังการ 
กำหนด และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมในปึจจุบัน 
(กองการศึกษาๆ)

ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 
๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ขององค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำพูน ยุทธศาสตร์การ 
พัฒนาคุณภาพชีวิตและขุมชนท้องถ่ิน 
ให้เข้มแข็ง บนรากฐานทุนทาง 
วัฒนธรรมขุมขนท้องถ่ินและความ 
ย่ังยืนเซิงนิเวศ รายการที่ ๓๔ หน้า 
(ริ)£»0



บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
อนุม้ติเม่ือวันที่ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำ๓ อเมีองลำพูน จังหวัดลำพูน 
โอนครั้งที่ ๔/๒๕๖๕

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

งบประมาณที ่
อนุมี”ติตาม 
ข้อบัญญัติ/ 
เทศบัญญัติ

งบประมาณ 
(คงเหลือ) ก่อน 

โอน

(+/-) จำนวน 
เงินท่ีโอน

งบประมาณหลัง 
โอน

ดำชื้แจงการโอนเงินงบประมาณ 
รายจ่าย

อุตสาหกรรม 
และการโยธา

ก่อสร้าง ดำเนินงาน ค่าวัสดุ วัสดุเช้ือเพลิง 
และหล่อล่ืน

หน้า ๓0๓ ข้อ 0๑ 
วัสดเช้ือเพลิงและ

๑๒ ,000,000 ๑๒ ,000,000 - ๓๓๕,000 (ร) (ร), 0ว o  o  o -
1

หล่อล่ืน

อุตสาหกรรม 
และการโยธา

ก่อสร้าง ดำเนินงาน ค่าวัสดุ วัสดุสนาม ข้อ 0๑  วัสดุสนาม + ๓๓๕,000 ๓๓๕,000 เพ่ือเป็นค่าจัดช้ือหญ้าสำหรับปลูก 
บริเวณสนามฟุตบอลด้านหลัง 
สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ลำพูน ถือปฏิบัติตามหนังสือกรม 
ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ิน ท่ี มท 
0๘0๘.๒/ว ๑0๙๕ ลงวันท ๒๘ 

พฤษภาคม ๒๕๖๔ (กองซ่าง)



ห'น้า ๕

๑.หัวหน้าหน่วยงาน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และกองช่าง เจ้าของงบประมาณท่ีขอโอนเพ่ิม/โอนลด
๑) กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ขอโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยขอโอนเงินเพ่ิมในโครงการปีกอบรมและการจัดกิจกรรมสืบสาน 

วัฒนธรรมท้องถ่ินประเพณีพ้ืนบ้านภูมิปัญญาท้องถ่ินในจังหวัดลำพูน เน่ืองจาก งบประมาณท่ีตั้งใว้ไม่เพียงพอต่อการเบิกจ่าย และขอโอนเงินต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ โครงการส่งเสริม 
ประเพณีไหว้สาครูบาในจังหวัดลำพูน เนื่องจาก ไม่ได้ต้ังงบประมาณเพ่ือการน๋ึไว้

๒) กองช่าง ขอโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขอโอนเงินต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ รายการค่าวัสดุสนาม เนื่องจาก ไม่ได้ต้ังงบประมาณเพ่ือการน้ีไว้ 
จึงมิความจำเป็นต้องขออนุมิดโอนเงินงบประมาณเพ่ิมและต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ในครั้งน้ี ซ่ึงการโอนคร้ังน้ีเป็นอำนาจอนุมิดของผู้บริหารท้องถ่ิน ตามระ 
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๒๖

(ลงซ่ือ)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
วันท่ี Lb เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(ลงซ่ือ)
(นายพิทักษ์ อ่อนน้อม)
ผู้อำนวยการกองช่าง 

วันท่ี TO เดือน มิ'นาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

๒.หัวหน้าหน่วยงานคเง I
► . , , A  'ะ.' .̂7  1°.: น (ลงซ่ือ)

( น า ง ว ล ัย ^ ^ ^ ค ง ^ ^ ^  
ผู้อำนวยการกองคลัง 

วันท่ี tr'fej เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕



๓.เจ้าหน้าที่งบประมาณ
ความเห็น........................................ffy...v.......  ........................................
V (ckJ CKS i-i* เ̂ /L ร เ3 % oftVL,o  r*ut>

๙.การอบุมต
๔.๑ ผู้บิริหิาริทีอิงิถ่ิน 

ความเห็น_____ (OH > ^
1

(ลงช่ือ)
(นา^เสร^ชัย ล้ํเขียววงศ์)

ปลัดองศ์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
วันท่ี เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(ลงช่ือ) — ^ ๔2
(นายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ)

นายกองศ์การบริหารส่วนจังหวัดลำพน
„ J  /  2  0 1วันที &&เด ือนมีนาคมพ.ศ.๒๕๖๕


