
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
เร่ือง การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕:๖๕:

(คร้ังท่ี ๖)

ด้วยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ได้อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (คร้ังท่ี ๖) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๖๓ ข้อ ๒๖ รายละเอียดตามบัญชีโอนเงินๆ แนบท้ายประกาศ

ฉะน้ัน เพื่อให้เปีนไปตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๖๓ ข้อ ๓๒ และข้อ ๓๘ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน จึงประกาศ 
การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (คร้ังท่ี ๖) มาให้ทราบโดยท่ัวกัน

ประกาศ ณ วันท่ี เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายอนุสรณ์ ว*ค์วรรณ) 
นายกรงค์การบริหารส่วนจังหวัคลำพูน



บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
อนุมัติเมื่อวันที่ ๒๙ เดีอน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำ๓ อเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 
โอนครั้งที่ ๖/๒๕๖๕

แผนงาน งาน งบ เงินเด ีอน/ค่า.. /  
รายจ ่ายอ ื่น ประ๓ ทรายจ ่าย โครงการ/รายการ

งบประมาณที่ 
อนุมัดตาม 

ข ้อบ ัญ ญ ัต ิ/ 
เทศบัญญัติ

งบประมาณ 
(คงเหลือ) ก่อน 

โอน

(+ /-) จำนวน 
เงินที่โอน

งบประมาณหลัง 
โอน

คำขี้แจงการโอนเงินงบประมาณ 
รายจ ่าย

แผนงานการ 
ศาสนา 
วัฒนธรรม 
และนันทนาการ

งานศาสนา 
วัฒนธรรม 
ท้องถิ่น

งบเงิน 
อุดหนุน

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน 
องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น

หนา ๒๙๑ ช้อ ๐๑ 
อุดหนุนเทศบาล 
เมืองลำพูน

๘๐๐,๐๐๐ ๘ ๐๐,๐๐๐ ๘ ๐๐,๐๐๐

แผนงานการ 
ศาสนา 
วัฒนธรรม 
และนันทนาการ

งานศาสนา 
วัฒนธรรม 
ท้องถิ่น

งบ
ดำเนินงาน

ค่าใช้สอย รายจ่าย 
เกี่ยวเนื่องกับ 
การปฏิบัติ 
ราชการที่ไม่เช้า 
ลักษณะ 
รายจ่ายงบ 
รายจ่ายอื่น ๆ

ข้อ ๐๙ โครงการ 
ส่งเสริมประเพณี 
สรงนํ้าพระบรมธาตุ 
หริฦญชัย

+ ๘๐๐,๐๐๐ ๘ ๐๐,๐๐๐ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 
ประเพณีสรงนํ้าพระบรมธาตุหริฦญ 
ชัย ประจำปี ๒๕๖๕ ร่วมกับจังหวัด 
ลำพูน คณะสงฆ์จังหวัดลำพูน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กร 
เอกซนต่าง  ๆ เป็นการสืบสานและ 
อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีที่สำคัญ 
ของจังหวัดลำพูนให้มั่นคงสืบไป โดย 
จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามรายละเอียด 
ของโครงการๆ ตลอดจนค่าใช้จ่าย 
อ่ืนๆ ที่เกี่ยวช้องในการดำเนิน 
โครงการฯ โดยปฏิบัติตามระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิก 
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน



บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
อนุมัติเมื่อวันที่ ๒๙ เดีอน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำ๓ อเมีองลำพูน จังหวัดลำพูน 
โอนครั้งที่ ๖/๒๕๖๕

แผนงาน งาน งบ เง ิน เด ือน/ค ่า.../ 
รายจ่ายอ ื่น ประ๓ ทรายจ ่าย โครงการ/รายการ

งบประมาณที่ 
อนุมัติตาม 
จ ้อบ ัญ ญ ัต ิ/ 
เทศบัญญัติ

งบประมาณ 
(คงเหลีอ) ก่อน 

โอน

(+ /-) จำนวน 
เงินที่โอน

งบประมาณหลัง 
โอน

คำชี้แจงการโอนเงินงบประมาณ 
รายจ ่าย

การจัดกิจกรรมสาธารณะ การ 
ส่งเสริมกิหา และการแข่งขันกีฬา 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.๒๕๖๔ และที่มีกฎหมาย 
ระเบียบ จ้อบังคับ คำสั่ง หรือ 
หนังสือสั่งการกำหนด และที่แก้ไข 
เพิ่มเติมถึงบีจจุบัน (กองการศึกษาๆ) 

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
๒๕๖๑-๒๕๖๕) ขององค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำพูน ยุทธศาสตร์การ 
พัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนท้องถิ่น 
ให้เข้มแข็ง บนรากฐานทุนทาง 
วัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่นและความ 
ยั่งยืนเซิงนิเวศ เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 
๑/๒๕๖๕ รายการที่ ๓ หน้า ๔



บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
อนุมัติเมื่อวันที่ ๒๙ เดีอบ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสำพูน อำ๓ อเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 
โอนครั้งที่ ๖/๒๕๖๕

แผนงาน งาน งบ เงินเด ีอน/ค ่า.. J  
รายจ่ายอ ื่น ประ๓ ทรายจ ่าย โครงการ/รายการ

งบประมาณที่ 
อนุมัติตาม 

ข ้อบ ัญ ญ ัต ิ/ 
เทศบัญญัติ

งบประมาณ 
(คงเหลีอ) ก่อน 

โอน

(+ /-) จำนวน 
เงินที่โอน

งบประมาณหลัง 
โอน

คำขี้แจงการโอนเงินงบประมาณ 
รายจ ่าย

แผนงานการ 
ศาสนา 
วัฒนธรรม 
และนันทนาการ

งานศาสนา 
วัฒนธรรม 
ท้องถิ่น

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน 
องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น

หนา ๒๙ร) ข้อ 0๒ 
อุดหนุนเทศบาล 
เมืองลำพูน

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐

แผนงานการ 
ศาสนา 
วัฒนธรรม 
และนันทนาการ

งานศาสนา 
วัฒนธรรม 
ท้องถิ่น

งบ
ดำเนินงาน

ค่าใช้สอย รายจ่าย 
เกี่ยวเนื่องกับ 
การปฏิบัติ 
ราชการที่ไม่เช้า 
ลักษณะ 
รายจ่ายงบ 
รายจ่ายอื่น ๆ

ข้อ ๑๐ โครงการจัด 
ประเพณีทาน 
สลากภัต สลากย้อม 
ประจำปี

+ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุน 
ประเพณีสลากภัต สลากย้อม การ 
จัดทำต้นสลาก ส่งเสริมสิบสานและ 
อนุรักษ์ชนบธรรมเนียมประเพณีและ 
วัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น โดย 
จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามรายละเอียด 
ของโครงการฯ ตลอดจนค่าใช้จ่าย 
อ่ืนๆ ที่เกี่ยวช้องในการดำเนิน 
โครงการฯ โดยปฏิบ้ติตามระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิก 
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัด 
กิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกิหา 
และการแข่งขันกีฬาชององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๔



บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒(£๖๕ 
อบุมัติเมื่อ'วันที่ ๒๙ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำ๓ อเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 
โอนครั้งที่ ๖/๒๕๖๕

แผนงาบ งาน งบ เงินเด ือน/ค่า.. J  
รายจ่ายอ ื่น ประ๓ ทรายจ ่าย โครงการ/รายการ

งบประมาณที่ 
อนุนัติตาม 

ข ้อบ ัญ ญ ัต ิ/ 
เทศบัญญัติ

งบประมาณ 
(คงเหลีอ) ก่อน 

โอน

(+ /-) จำนวน 
เงินที่โอน

งบประมาณหลัง 
โอน

คำขี้แจงการโอนเงินงบประมาณ 
รายจ ่าย

และที่มืกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
คำสั่ง หรือหนังสือสั่งการกำหนด 
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงบีจจุบัน (กอง 
การศึกษาๆ)

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
๒๕๖๑-๒๕๖๕) ขององค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำพูน ยุทธศาสตร์การ 
พัฒนาคุณภาพชีวิตและขุมขนท้องถิ่น 
ให้เข้มแข็ง บนรากฐานทุนทาง 
วัฒนธรรมขุมซนท้องถิ่นและความ 
ยั่งยืนเซิงนิเวศ เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 
๑/๒๕๖๕ รายการที่ ๒ หน้า ๓



บัญชีโอบเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
อนุมัติเมื่อวันที่ ๒๙ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำ๓ อเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 
โอนครั้งที่ ๖/๒๕๖๕

แผนงาบ งาน งบ เงินเด ือน/ค่า.. y  
รายจ่ายอ ื่น ประ๓ ทรายจ ่าย โครงการ/รายการ

งบประมาณที่ 
อนุมัติตาม 
ช ้อบ ้ญญ ัต ิ/ 
เทศบัญญัติ

งบประมาณ 
(คงเหลือ) ก่อน 

โอน

(+/-) จำนวน 
เงินที่โอน

งบประมาณหลัง 
โอน

คำขี้แจงการโอนเงินงบประมาณ 
รายจ ่าย

แผนงานการ 
ศาลนา 
วัฒนธรรม 
และนันทนาการ

งานกีฬา 
และ
นันทนาการ

งบ
ดำเนินงาน

ค่าใช้สอย รายจ่าย 
เกี่ยวเนื่องกับ 
การปฏิบัติ 
ราขการที่ไม่เช้า 
ลักษณะ 
รายจ่ายงบ 
รายจ่ายอื่น ๆ

หน้า ๒๘๑ ข้อ ๐๑ 
โครงการจัดการ 
แช่งขันกีฬาแห่งซาติ

๑,๕๐๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐ ๔๒,๐๐๐ ๖๕๘,๐๐๐

แผนงานการ 
ศาลนา 
วัฒนธรรม 
และนันทนาการ

งานบริหาร 
ท่ัวไป 
เกี่ยวกับ 
ศาสนา 
วัฒนธรรม 
และ
นันทนาการ

งบ
ดำเนินงาน

ค่าตอบแทน ค่าเช่าบ้าน ข้อ ๐๑ ค่าเช่าบ้าน + ๔๒,๐๐๐ ๔๒,๐๐๐ เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของ 
ช้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
โดยปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง 

มหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของ 
ช้าราชการส่วนท้องลิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ 
และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. 
๒๕๖๒ (กองการศึกษาๆ)



บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
อนุม้ตเมื่อวันที่ ๒๙ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำ๓ อเมีองลำพูน จังหวัดลำพูน 
โอนครั้งที่ ๖/๒๕๖๕

แผนงาน งาน งบ เง ิน เด ือน/ค ่า.../ 
รายจ่ายอ ื่น ประ๓ ทรายจ ่าย โครงการ/รายการ

งบประมาณที่ 
อนุมัติตาม 

ข ้อบ ัญญ ัต ิ/ 
เทศบัญญัติ

งบประมาณ 
(คงเหลือ) ก่อน 

โอน

(+/-) จำนวน 
เงินที่โอน

งบประมาณหลัง 
โอน

คำชี้แจงการโอนเงินงบประมาณ 
รายจ ่าย

แผนงานการ 
ศาสนา 
วัฒนธรรม 
และนันทนาการ

งานกีฬา 
และ
นันทนาการ

งบ
ดำเนินงาน

ค่าใช้สอย รายจ่าย 
เกี่ยวเนื่องกับ 
การปฎิบต๊ 
ราซการที่ไม่เช้า 
ลักษณะ 
รายจ่ายงบ 
รายจ่ายอื่น ๆ

หนา ๒๘๑ ข้อ 0 ๑  
โครงการจัดการ 
แข่งขันกีฬาแห่งชาติ

๑ ,๕ ๐๐,๐0๐ ๖๕๘,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๕๘,๐๐๐

แผนงาน 
การศึกษา

งาบบริหาร 
ท่ัวไป 
เกี่ยวกับ 
การศึกษา

งบ
ดำเนินงาน

ค่าใช้สอย รายจ่าย 
เกี่ยวเนื่องกับ 
การปฏิบัติ 
ราชการที่ไม่เช้า 
ลักษณะ 
รายจ่ายงบ 
รายจ่ายอื่น ๆ

หน้า ๒๑๘ ช้อ ๐๖ 
โครงการสนับสนุน 
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ 
ทุนการศึกษาและ 
การให้ความ 
ช่วยเหลือนักเรียน

๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒ ,๐๐๐,๐๐๐ + ๓๐๐,๐๐๐ ๒,๓๐๐,๐๐๐



บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
อนุบัติเมื่อวันที่ ๒๙ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำ๓ อเมีองลำพูน จังหวัดลำพูน 
โอนครั้งที่ ๖/๒๕๖๕

แผนงาน งาน งบ เงินเด ือน/ค ่า.. J  
รายจ ่ายอ ื่น ประ๓ ทรายจ ่าย โครงการ/รายการ

งบประมาณที่ 
อนุมัติตาม 

ข ้อบ ัญญ ัต ิ/ 
เทศบัญญัติ

งบประมาณ 
(คงเหลือ) ก่อน 

โอน

(+ /-) จำนวน 
เงินที่โอน

งบประมาณหลัง 
โอบ

คำชี้แจงการโอนเงินงบประมาณ 
รายจ ่าย

แผนงาน 
บริหารงาน 
ท่ัวไป

งานควบคุม 
ภายในและ 
การ
ตรวจสอบ 
ภายใน

งบ
ดำเนินงาน

ค่าใช้สอย รายจ่าย 
เกี่ยวเนื่องกับ 
การปฏิบัติ 
ราซการที่ไม่เช้า 
ลักษณะ 
รายจ่ายงบ 
รายจ่ายอื่น ๆ

หน้า ๒๐๘ ข้อ ๐๑ 
ค่าใช้จ่ายในการ 
เดินทางไปราชการ 
ในราชอาณาจักร 
และนอก
ราชอาณาจักรชอง 
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐

แผนงาน 
บริหารงาน 
ท่ัวไป

งานควบคุม 
ภายใบและ 
การ
ตรวจสอบ 
ภายใน

งบ
ดำเนินงาน

ค่าใช้สอย รายจ ่าย 
เกี่ยวเนื่องกับ 
การปฏิบัติ 
ราชการที่ไม่เช้า 
ลักษณะ 
รายจ่ายงบ 
รายจ่ายอื่น ๆ

หน้า ๒๐๙ ข้อ ๐๒ 
ค่าลงทะเบียนใน 
การปีกอบรมของ 
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ + ๑๐ ,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐



๑.หัวหน้าหน่วยงาน กองการศึกษา ศาสนานละวัฒนธรรม และหน่วยตรวจสอบภายใน เจ้าของงบประมาผที่ขอโอนเพิ่ม/โอนลด
๑) กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ขอโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕โดยขอโอนเงินเพิ่มโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับทุนการศึกษาและการให้ความ 

ช่วยเหลือนักเรียน เนื่องจาก มีนโยบายเพิ่มจำนวนทุนการศึกษาและการให้ความช่วยเหลือนักเรียนให้ครอบคลุมและทั่วถึงกลุ่มเป๋าหมายทั้งจังหวัดลำพูนเพื่อให้ใด้รับโอกาส และการเข้าถึงการศึกษาอย่าง 
เท่าเทียมกัน แต่งบประมาณที่ทั้งไว้ไม'เพียงพอต่อการเบิกจ่าย และขอโอนเงินทั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โครงการส่งเสริมประเพณีสรงนํ้าพระบรมธาตุหรีภุญขัย โครงการจัดประเพณีทานสลากภัต สลากย้อม 
ประจำปี เนื่องจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน มีนโยบายจะดำเนินการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมบรรลุวัตถุประสงค์ และขอโอนเงินทั้งจ่ายเป็น 
รายการใหม่ค่าเช่าบ้าน เนื่องจาก มีข้าราชการโอนย้ายมาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร จำนวน ๑ ราย คือ นางสาวเนตรนภา นิ่มหนู ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ซื่งเป็นผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องกี่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพื่มเติมถึง (ชบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ แต่ไม่ได้ทั้งงบประมาณเพื่อการนี๋ไว้ 

๒) หน่วยตรวจสอบภายใน ขอโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕โดยขอโอนเพิ่มค่าลงทะเบียนในการปีกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น เนื่องจากงบประมาณที่ทั้งไว้ 
ไม่เพียงพอต่อการเบิกจ่าย
ซื่งการโอนครั้งนี้เป็นอำนาจอนุม้ติของผู้บริหารท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๒๖

(ลงซ่ือ) IVS'JTM

(นางสาวเนตรนภา นิมหนู)
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รักษาราขการแทน

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
วันท่ี { ร ) ^  เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ผู้อำนวยการกองคลิงเ๙เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕



๓.เจ้าหน้าที่งบประมา๓
ความเห็น.................... ..................... .............................................................................

๔.การอนุมัติ
๔.๑ ผู้บริหารท้องถิ่น \

๘ (ฐ>Mร5ท
............. 7  ...........................................................................................................

ความเหน.

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
วันที่ เดือน เมบายน พ.ศ. ๒๔๖๕

(ลงชื่อ) ^  * ------------
(นายอนุสรณ์ วงค์วรร๓)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
วันที่ .ดือน เมษายน พ.ศ. ๒๔๖๔


