
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
เร่ือง การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

(คร้ังท่ี ๙)

ด้วยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ได้อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (คร้ังท่ี ๙) 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 ๙) มาให้ทราบโดยท่ัวกัน

ประกาศ ณ วันท่ี ^  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(บายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ) 
นายกองศ์การบริหารส่'JU^Vเวัศลำพูน



บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕าว๕ 
อนุมัติเมื่อวันที่ รฐ^ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำ๓ อเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 
โอนคร้ังท่ี ๙/๒๕๖๕

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

งบประมาณที่ 
อนุมัติตาม 
ข้อบัญญัติ/ 
เทศบัญญัติ

งบประมาณ 
(คงเหลีอ) ก่อน 

โอน

(+/-) จำนวนเงิน 
ท่ีโอน

งบประมาณหลัง 
โอน

คำชี้แจงการโอนเงินงบประมาณ 
รายจ่าย

แผนงาน 
บริหารงาน 
ท่ัวไป

งาน 
บริหาร 
ท่ัวไป

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่าย 
ประจำ)

เงินเพิ่มต่างๆ 
ของช้าราชการ 
หรือพนักงาน 
ส่วนท้องถ่ิน

หนา ๑๓๗ ขอ ๐๑ 
เงินค่าตอบแทนราย 
เดือน

๕๗๖,๐๐๐ ๕๗๖,๐๐๐ ๘๗,๐๐๐ ๔๘๙,๐๐๐

แผนงาน 
บริหารงาน 
ท่ัวไป

งาน 
บริหาร 
ท่ัวไป

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่าย 
ประจำ)

ค่าตอบแทน 
พนักงานจ้าง

หนา ๑๓๙ ข้อ ๐๑ 
ค่าตอบแทน 
พนักงานจ้าง

๕1๕๗๐,๔๐๐ ๕,๕๕๙,๗๐๐ + ๗๘,๐๐๐ ๕,๖๓๗,๗๐๐

แผนงาน 
บริหารงาน 
ท่ัวไป

งาน 
บริหาร 
ท่ัวไป

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่าย 
ประจำ)

เงินเพิ่มต่างๆ 
ของพนักงานจ้าง

หนา ๑๓๙ ข้อ ๐๑ 
เงินเพ่ิมค่าครองชีพ 
ช่ัวคราว

๓๐๒,๐๔๐ ๓๐๒,๐๔๐ + ๙,๐๐๐ ๓๑๑,0(5^0

แผนงาน 
สาธารณสุข

งานบริการ 
สาธารณสุข 
และ
สาธารณสุข 
อ่ืน

งบดำเนินงาน ค่าใช้สอย รายจ่าย 
เกี่ยวเนื่องกับ 
การปฏิบัติ 
ราขการที่ไม่เช้า 
ลักษณะ 
รายจ่ายงบ 
รายจ่ายอื่นๆ

หน้า ๒๖๓ ข้อ ๐๑ 
โครงการป๋องกัน 
และควบคุมโรคติดต่อ

๑,๐๐๐,๐๐๐ ๗๖๐,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ ๗๒๕,๐๐๐



หน้า \i

บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
อนุมัติเมือวันที -ทั่? เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำ๓ อเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 
โอนคร้ังท่ี ๙/๒๕๖๕

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

งบประมาณที่ 
อนุมัติตาม 
ข้อบัญญัติ/ 
เทศบัญญัติ

งบประมาณ 
(คงเหลือ) ก่อน 

โอน

(+/-) จำนวนเงิน 
ท่ีโอน

งบประมาณหลัง 
โอน

คำขี้แจงการโอนเงินงบประมาณ 
รายจ่าย

แผนงาน 
บริหารงาน 
ท่ัวไป

งาบ 
บริหาร 
ท่ัวไป

งบดำเนินงาน ค่าวัสดุ วัสดุไฟฟ้าและ 
วิทยุ

ข้อ ๐๑ วัสดุไฟฟ้า 
และวิทยุ

+ ๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ เพื่อเป็นค่าจัดข้ีอตู้คอนซูเมอร์ยูนิต 
๔ ช่อง ลูกเซอร์ถิต และท่อ PVC 
ร้อยสายไฟฟ้าสำหรับเคร่ืองปรับ 
อากาศ พร้อมอุปกรณ์และติดต้ัง 
จำนวน ๑ ชุด สำหรับใช้กับ 
เคร่ืองปรับอากาศห้องรองนายก 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
(สำนักงานเลขาๆ)

แผนงาบ 
บริหารงาน 
ท่ัวไป

งาน
วางแผน 
สถิติและ 
วิขาการ

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่าย 
ประจำ)

ค่าตอบแทน 
พนักงานจ้าง

หนา,๑๗๐ ฃอเ ๐๑ 
ค่าตอบแทน 
พนักงานจ้าง

๒๖๗,๔๘๐ ๒๖๗,๑๘๐ (9)ri(i,ooo Gslo, ร) GsO

แผนงาน 
บริหารงาน 
ท่ัวไป

งาน
วางแผน 
สถิติและ 
วิชาการ

งบดำเนินงาน ค่าใช้สอย รายจ่าย 
เกี่ยวเนื่องกับ 
การปฏิบัติ 
ราขการท่ีไม่เช้า 
ลักษณะ 
รายจ่ายงบ 
รายจ่ายอื่นๆ

หนา ๑๗๓ ข้อ ๐๑ 
ค่าใช้จ่ายในการ 
เดินทางไปราฃการ 
ในราชอาณาจักร 
และนอก
ราชอาณาจักรของ 
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น

ร)^0 ,0 0 0 ๑๕๐,๐๐๐ + ๕๕,๐๐๐ ๒๐๕,๐๐๐



หน้า 6

บัญชีโอนเงินงบประมา๓รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
อนุมัติเมื่อวันที่ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๖๕

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำ๓ อเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 
โอนคเงที่ ๙/๒๕๖๕

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

งบประมาณที่ 
อนุมัติตาม 
ข้อบัญญัติ/ 
เทศบัญญัติ

งบประมาณ 
(คงเหลีอ) ก่อน 

โอน

(+/-) จำนวนเงิน 
ท่ีโอน

งบประมาณหลัง 
โอน

คำขี้แจงการโอนเงินงบประมาณ 
รายจ่าย

แผนงาน 
บริหารงาน 
ท่ี'วไป

งาน
วางแผน 
สถิติและ 
วิ''ซาการ

งบดำเนินงาน ค่าใช้สอย รายจ่าย 
เกี่ยวเนื่องกับ 
การปฏิปีติ 
ราชการท่ีไม'เช้า 
ลักษณะ 
รายจ่ายงบ 
รายจ่ายอื่นๆ

หนา ๑๗๓ ชอ ๐๒ 
ค่าลงทะเบียนใน 
การปีกอบรมของ 
เจ้าหน้าท่ีท้องดิน

๑๔๐,๐๐๐ 6)^0 ,000 + ๑๓๐,๐๐๐ ๒๘๐,๐๐๐

แผนงาน 
บริหารงาน 
ท่ี,วไป

งาน 
บริหาร 
ท่ัวไป

งบดำเนินงาน ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนผู้ 
ปฏิบัติราชการ 
อันเป็น 
ประโยชน์แก่ 
องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ิน

หนา ๑๔๐ ข้อ ๐๓ 
ค่าสมนาคุณ 
กรรมการสอบสวน 
ทางวินัยผู้ถูก 
กล่าวหาว่ากระทำ 
ผิดร้ายแรง

๑๒,๕๐๐ ๑๒,๔๐๐ ๔,๐๐๐ ๘,๔๐๐

แผนงาน 
บริหารงาน 
ท่ัวไป

งาน 
บริหาร 
ท่ัวไป

งบดำเนินงาน ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนผู้ 
ปฏิบัติราชการ 
อันเป็น 
ประโยชน์แก่ 
องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ิน

หนา ๑๔๑ ขอ ๐๔ 
ค่าตอบแทน 
คณะกรรมการสอบ 
ข้อเท็จจริงความรับ 
ผิดทางละเมิด

๑๒,๔๐๐ ๑๒,๔๐๐ + ๔,๐๐๐ ๑ <D, <5j๐๐



หน์า ธ

บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒£๖๕ 
อนุมัติเมื่อวันที่ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำ๓ อเมีองลำพูน จังหวัดลำพูน 
โอนคร้ังท่ี ๙/๒๕๖๕

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

งบประมาณที่ 
อนุมัติตาม 
ข้อบัญญัติ/ 
เทศบัญญัติ

งบประมาณ 
(คงเหลือ) ก่อน 

โอน

(+/-) จำนวนเงิน 
ท่ีโอน

งบประมาณหลัง 
โอน

คำขี้แจงการโอนเงินงบประมาณ 
รายจ่าย

แผนงาน 
บริหารงาน 
ท่ัวไป

งานบริหาร 
งานคลัง

งบดำเนินงาน ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนผู้ 
ปฏิบัติราชการ 
อันเป็น 
ประโยชน์แก่ 
องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ิน

หน้า ๑๙๐ ข้อ ๐๒ 
ค่าตอบแทบ,บุ;คคล 
หรือคณะกรรมการท่ี 
ได้รับแต่งต้ังตาม 
กฎหมายว่าด้วยการ 
จัดชื้อจัดจ้างและ 
การบริหารพัสดุ 
ภาครัฐ

๒1๐๐๐,๐๐๐ ๒1๐๐๐1๐๐๐ ๑1๐๙๓1๐๐๐ ๙๐๗1๐๐๐

แผนงาน 
บริหารงาน 
ท่ัวไป

งานบริหาร 
งานคลัง

งบดำเนินงาน ค่าวัสดุ วัสดุเช้ือเพลิง 
และหล่อล่ืน

หนา ๑๙๙ ขอ ๐๑ 
วัสดุน้ํามันเช้ือเพลิง

๒1๐๑๖,๘๐๐ ๒1๐๑๖1๘๐๐ + ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๓1๐๑๖1๘๐๐

แผนงาน 
บริหารงาน 
ท่ัวไป

งานบริหาร 
งานคลัง

งบดำเนินงาน ค่าใช้สอย รายจ่าย 
เกี่ยวเนื่องกับ 
การปฏิบัติ 
ราชการท่ีไม่เช้า 
ลักษณะ 
รายจ่ายงบ 
รายจ่ายอื่นๆ

หน้า ๑๙๗ ข้อ ๐๔ 
ค่าใช้จ่ายในการ 
เดินทางไปราชการ 
ในราชอาณาจักร 
และนอก
ราชอาณาจักรของ 
เจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ + ๕๐1๐๐๐ ๑(^0,000



หนา 4

บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒(£๖๕ 
อนุมัติเมื่อวันที่ .รท่ัP เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒(£๖๕ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำ๓ อเมิองลำพูน จังหวัดลำพูน 
โอนคร้ังท่ี ๙/๒๕๖๕

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

งบประมาณที่ 
อนุมัติตาม 
ข้อบัญญัติ/ 
เทศบัญญัติ

งบประมาณ 
(คงเหลือ) ก่อน 

โอน

(+/-) จำนวนเงิน 
ท่ีโอน

งบประมาณหลัง 
โอน

คำขี้แจงการโอนเงินงบประมาณ 
รายจ่าย

แผนงาน 
บริหารงาบ 
ท่ัวไป

งานบริหาร 
งานคลัง

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น ข้อ ๐๑ ค่าใข้จ่าย 
ค้างจ่ายในปี 
งบประมาณท่ีล่วง 
มาแล้ว

+ ๔๓,๐๐๐ ๔๓,๐๐๐ เพื่อจ่ายเป็นเงินซดเซยค่างาน 
ก่อสร้างสัญญาแบบปรับราคาไค้ (ค่า 
K) ให้กับผู้รับจ้างท่ีค้างจ่าย 

ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๖ 
โครงการ

แผนงาน 
อุตสาหกรรม 
และการโยธา

งานก่อสร้าง งบดำเนินงาน ค่าวัสดุ วัสดุก่อสร้าง หนา ๓0๒ ข้อ ๐๑ 
วัสดุก่อสร้าง

๗1๐๐๐,๐๐๐ ๗1๐๐๐,๐๐๐ ๓๓๐,0๐0 ๖,๖๗๐,๐๐๐

แผนงาน 
อุตสาหกรรม 
และการโยธา

งานก่อสร้าง งบดำเนินงาน ค่าวัสดุ วัสดุสนาม ข้อ ๐๒ วัสดุสนาม + ๓๓๐,๐๐๐ ๓๓๐,๐๐๐ เพ่ือเป็นค่าจัดซ้ือหญ้าสำหรับปลูกใน 
สนามฟุตบอล ของสนามกีฬากลาง 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
เพ่ือให้เป็นมาตรฐานสามารถบริการ 
ประชาชนในจังหวัดลำพูนและ 
รองรับการแช่งขับกีฬาในระดับ 
จังหวัด ระดับภูมิภาค และ 
ระดับประเทศ ตลอดจนเป็นสนาม 
ฟุตบอลท่ีมีความสวยงามซองจังหวัด 
ลำพูน



ห'นา V

©.หัวหน้าหน่วยงาน สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ กองข่าง กองการเจ้าหน้าที่ และกองพัสดุและทรัพย์สิบ 
เจ้าของงบประมาณที่ขอโอนเพิ่ม/โอนลด

ขอโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เนื่องจาก งบประมาณท่ีต้ังไว้ไม่เพียงพอต่อการเบิกจ่าย และไม่ได้ต้ังงบประมาณเพ่ือการน๋ีไว้ 
ซ่ึงการโอนคร้ังน๋ีเปีนอำนาจอนุมิตของผู้บริหารท้องถ่ิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๒๖

(ลงข่ือ)
(นางผัขขา สิทธิไพศาล)

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ รักษาราขการแทน
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

วันท่ี เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(ลงข่ือ) ส.ต.ท.
(วุฒิภัทร เร็ ฮนมณี)

"  \
เลขาบุกV3องค์การบริหารส่วนจังหวัด
วันท่ี <> เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(ลงซ่ือ)
(นางณัขขา สิทธิไพศาล)

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
วันท่ี ^ 5  เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(ลงซ่ือ)
(นายสุพจน้ สุทธิจิระพันธิ) 

ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
วันท่ี l b .  เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(ลงซ่ือ) <ะธ ิท ิพ ิ^
(นายพิทักษ์ อ่อนน้อม)

ผู้อำนวยการกองข่าง 
วันท่ี ^ 9  เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(̂ a) f x  ( ๚ - - - '
(นางสุรรณี จุ่มจันทร์)

นักวิขาการพัสดุขำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง 
หัวหน้าฝ่ายจัดหาพัสดุ รักษาราขการแทน 

ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน 
วันท่ี เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖;Z



๒.หัวหน้าหน่วยงานคลัง
ความเห็น -?QX3A' *** >k o  ct>e> V cb< ร' ,', พ ' 7

'7ะร่ / เ ร 4่-Ovrics v -fcso  cnNo  -Tirv-») - o « r . ................“  ;........................................

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

๔.การอนุมัติ
๔.๑ ผู้บริหารท้องถ่ิน 

๘ความเหิน,

(ลงซ่ือ)
(นายบรรทม คนขยัน)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง 

วันท่ี เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๖๔

(ลงซ่ือ)
ร ฺ&  {

(นายสุพจผ สุทธิจิระพันธ์)
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
วันท่ี I เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๖๔

(ลงซ่ือ) op—̂ —̂
(นายอนุสรณ์ วงค์วรรณ)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
วันท่ี i 6 เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๖๔


