
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

(คร้ังท่ี ๑๐)

ด้วย สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ได้อนุม ัต ิให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (คร้ังท่ี ๑๐) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ ข้อ ๒๗ รายละเอียดตามบัญชีโอนเงินๆ แนบท้ายประกาศ

ฉะนั้น เพ ื่อให้เป ีนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด ้วยวิธ ีการงบประมาณของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ ข้อ ๓๒ และข้อ ๓๘ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน จึงประกาศ 
การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (คร้ังท่ี ๑๐) มาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันท่ี \แ?\ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕

(นาออนุสรณ์ วงค์วรรณ)
บายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสำพูบ



หนา ๑
บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

อนุมิติเมื่อวันที่ ๒® เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำ๓ อเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 

โอนครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๕

แผนงาน งาน งบ เงินเด ือน/ค ่า... /  
รายจ่ายอื่น ประ๓ ทรายจ่าย โครงการ/รายการ

งบประมาณที ่
อนุมิติตาม 

ข้อบัญญ ัต ิ/ 
เทศบัญญัติ

งบประมาณ 
(คงเหลีอ) 
ก่อนโอบ

(+/-) จำนวน 
เงินที่โอบ

งบประมาณ 
หลังโอน คำชี้แจงการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย

แผนงาน 
สาธารณสุข

งานบริการ 
สาธารณสุข 
และงาน 
สาธารณสุข 
อ่ืน

ดำเนินงาน ค่าไข้สอย รายจ่าย 
เกี่ยวเนื่องกับ 
การปฏิบัต ิ
ราซการที่ไม ่
เข้าลักษณะ 
รายจ่ายงบ 
รายจ่ายอื่นๆ

หนา เอ๖๓ ขอ ๐ ๑  
โครงการปีองกันและ 
ควบคุมโรคติดต่อ

๑ ,๐ ๐ ๐ ,๐ ๐ ๐ ๗๒๕,๐๐๐ (ร̂D ๑, (too ๒ ๖๓,๖๐๐

แผนงาน 
บริหารงานทั่วไป

งานบริหาร 
ท่ัวไป

ลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ ์
สำนักงาน

๐๔.เครื่องปรับอากาศ 
แบบฝืงเพดาน ขนาด 
๔๒,๐๐๐ บีทียู

+ ๘๘,๐๐๐ 6sGร,๐ ๐ ๐ เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 
แบบฝืงเพดาน ขนาด ๔๒,๐๐๐ บีทียู 
พร้อมอุปกรณ์ และติดตั้ง จำนวน ๑  
เครื่อง สำหรับติดตั้งห้องทำงาบนายก 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน โดย 
จัดซื้อตามราคาห้องตลาด เนื่องจาก 
เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ไนบัญช ี
มาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐาน 
งบประมาณ ๑  สำนักงบประมาณ 
ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยปฏิบัติตาม 
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ท่ี มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๐๙๕  ลงวันที ่

๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ (สำนักงาน 
เลขา•า)



หน้า ๒
บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒(£๖๕ 

อนุมัติเมื่อวันที่ ๒๑ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำ๓ ฮเมิองลำพูน จังหวัดลำพูน 

โอนครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๕

แผนงาน งาน งบ เง ินเด ือน/ค ่า.../ 
รายจ่ายอื่น ประเภทรายจ่าย โครงการ/รายการ

งบประมาณที่ 
อนุมัติตาม 

ข้อบัญญ ัต ิ/ 
เทศบัญญัติ

งบประมาณ 
(คงเหลีอ) 
ก่อนโอน

(+/-) จำนวน 
เงินที่โอน

งบประมาณ 
หลังโอน คำขี้แจงการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย

แผนงาน 
บริหารงานทั่วไป

งานบริหาร 
ท่ัวไป

ลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ 
สำนักงาน

๐๕.เครื่องปรับอากาศ 
แบบฝังเพดาน ขนาด 
๓ ๖ ,0 0 ๐  บีทียู

+ ๓๒๔,๐๐๐ ๓๒๔,๐๐๐ เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 
ขนาด ๓ ๖,๐๐๐ บีทียู พร้อมอุปกรณ ์
และติดตั้ง จำนวน ๔ เครื่องๆ ละ 
๘ ๑,๐๐๐.-บาท สำหรับติดตั้งห้อง 
ทำงานนายกองค์การบริหารส่วน 
จังหวัดลำพูน จำนวน ๒ เครื่อง และ 
ห้องรับรองผู้มาติดต่อราชการ จำนวน 
๒ เครื่อง โดยจัดซื้อตามราคาท้องตลาด 
เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มิกำหนดไว้ 

ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ กอง 
มาตรฐานงบประมาณ ๑  สำนัก 
งบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๔ โดย 
ปฎิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการ 
ปกครองท้องถิ่น ท่ี มท ๐๘๐๘.๒/ว 
๑๐๙๕  ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 
(สำนักงานเลขาๆ)



หน์า ๓
บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

อนุมัติเมือวันที่ ๒๑ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำ๓ อเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 

โอนครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๕

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

งบประมาณที ่
อนุมัติตาม 

ข้อบัญญ ัต ิ/ 
เทศบัญญัติ

งบประมาณ 
(คงเหลือ) 
ก่อนโอบ

(+/-) จำนวน 
เงินที่โอน

งบประมาณ 
หลังโอน คำขี้แจงการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย

บริหารงานทั่วไป บริหารทั่วไป ลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ 
สำนักงาน

๐ ๖ .ครื่องปรับอากาศ 
แบบแขวน ขนาด 

๑ ๓ ,0 0 0  บทยู

๓๐,๙๐๐ ๓ ๐,๙๐๐ เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 
แบบแขวน ขนาด ๑๓ ,๐๐๐ บีทีย ู
พร้อมอุปกรณ์ และติดตั้ง จำนวน ๑ 
เครื่อง สำหรับติดตั้งห้องทำงานรอง 
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
โดยจัดซื้อตามราคาในบัญชีมาตรฐาน 
ครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ ๑  
ลำนักงบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๔ 
โดยปฏิบัติตามหนังลือกรมส่งเสริมการ 
ปกครองท้องถิ่น ท่ี มท ๐๘๐๘.๒/ว 
๑๐๙๕  ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 
(สำนักงานเลขาฯ)



หน้า ๙
บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

อนุมติเมื่อวันที่ ๒๑ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 
องคการบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำเภอเมีองลำพูน จังหวัดลำพูน 

โอนครั้งที่ ๑๐/๒ ๕๖๕

แผนงาน งาน งบ เงินเด ือน/ค่า.. J  
รายจ่ายอื่น ประเภทรายจ่าE โครงการ/รายการ

งบประมาณที่ 
อนุมิติตาม 

ข้อบ ัญญ ัต ิ/ 
เทศบัญญัติ

งบประมาณ 
(คงเหลือ) 
ก่อนโอน

(+/-) จำนวน 
เงินที่โอน

งบประมาณ 
หลังโอน คำขี้แจงการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย

บริหารงานทั่วไป บริหารทั่วไป ลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ ์
สำนักงาน

๐๗.ครื่องปรับอากาศ 
แบบติดผนัง ขนาด 

๑๒ ,๐๐๐ บีทียู

S)Cs,(iOO S)C«,(iOO เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 
แบบติดผนัง ขนาด ๑๒ ,๐๐๐ บีทียู 
พร้อมอุปกรณ์ และติดตั้ง จำนวน ๑  
เครื่อง สำหรับติดตั้งห้องรับรองของ 
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
โดยจัดซื้อตามราคาในบัญชีมาตรฐาน 
ครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ ๑  
สำนักงบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๙ 
โดยปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการ 
ปกครองท้องถิ่น ท่ี มท ๐๘๐๘.๒/ว 
๑๐๙๕  ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 
(สำนักงานเลขาๆ)



๑.หัวหน้าหน่วยงาน สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เจ้าของงบประมาณที่ฃอโอนเพิ่ม/โอนลด
ขอโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เนื่องจาก โม่ได้ตั้งงบประมาณเพื่อการนี้ไว้ จึงมิความจำเป็นต้องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณในครั้งนี้ 

ซึ่งการโอนครั้งนี้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๒๗

๒.หัวหน่าหน่วยงานค.
ความเหิน..

เ ค L  -

๓.เจ้าหน้าที่งบประมาณ
ความเห็น.............

(ลงซ่ือ) ส.ต.ท.

(ลงซ่ือ)

(วุฒิภัทร นเรือนมณี) 
เลขานุการองค์การบรหารส่วนจังหวัด 

วันท่ี Vjf') เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(ลงซื่อ) .
(นายสุพจน์ สุทธิจิระพันธ์)

ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

วันท่ี\เ1  ท เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕
๔ . การอบุม่ต

๔ . ๑ ผู้บริหารท้องถ่ิน 
ความเห็น.............. C ©  พ

(ลงซื่อ) 0 ^ — ^ <ะะะ— ^
.................. (นายอนสรณ์ วงศ์วรรณ)7 ....................................................................................................... ....................... ........  บายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพน

'น

......................................................................................................................................................................................  วันท่ี \} เ ๆ  เดือน มิถนายน พ.ศ. ๒๕๖๕
๔.๒ สภาท้องถิ่น มิมติอบุมัติในการประชุมสมัย'วิสามัญ สมัยที่หนื่ง ครั้งท่ี ๑  เมื่อวันที่ ๒๑ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ตามหนังสือองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ท่ี ลพ ๕ ๑๐๐๒ /๙๕  ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕


