
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
เร่ือง การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒<£๖๕

(คร้ังท่ี ๑๓)

ด้วยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ได้อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (คร้ังท่ี ๑๓) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๖๓ ข้อ ๒๖ รายละเอียดตามบัญชีโอนเงินๆ แนบท้ายประกาศ

ฉะน้ัน เพื่อใท้เปีนไปตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๖๓ ข้อ ๓๒ และข้อ ๓๘ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน จึงประกาศ 
การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (คร้ังท่ี ๑๓) มาให้ทราบโดยท่ัวกัน

ประกาศ ณ วันท่ี สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายอนสุรถ! วงค์'วรพน)
บา«กองคก์ารบริหารสว่นจงัหวัดลำพูน



หน์า ๓

บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
อนุมัติเมื่อวันที่ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำ๓ อเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 
โอนคร้ังท่ี ๑๓/๒๕๖๕

แผนงาน งาน งบ เงินเดือน/ค่า 
—/รายจ่ายอื่น ประเภทรายจ่าย โครงการ/รายการ

งบประมาณที่ 
อนุมัติตาม 

ข้อบัญญัติ/เทศ 
บัญญัติ

งบประมาณ 
(คงเหลือ) ก่อน 

โอน

(+/-) จำนวนเงิน 
ท่ีโอบ

งบประมาณหลัง 
โอน

คำขี้แจงการโอนเงิน 
งบประมาณรายจ่าย

แผนงาน 
บริหารงาน 
ท่ัวไป

งาน
บริหารงานคลัง

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่าย 
ประจำ)

เงินเดือน 
ข้าราซการ 
หรือพนักงาน 
ส่วนท้องถ่ิน

หน้า ๑๘๗ ข้อ 
๐๑ เงินเดือน 
ข้าราชการ 
องค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัด

๑๐,๗๘๗,๑๐๐ ๑๐,๗๘๗,๑๐๐ ๖๐ ๑๐,๗๘๗,๐๔๐

แผนงาน 
บริหารงาน 
ท่ัวไป

งานบริหาร 
ท่ัวไป

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่าย 
ประจำ)

เงินเดือน 
ข้าราชการ 
หรือพนักงาน 
ส่วนท้องถ่ิน

หน้า ๑๓๖ ข้อ 
๐๑ เงินเดือน 
ข้าราชการ 
องค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัด

๑๙,๒๓๕,๐๕๐ ๑๙,๓๔๖,๕๙๕ + ๖๐ ๑๙,๓๔๖,๖๕๕

แผนงาน 
บริหารงาน 
ท่ัวไป

งานบริหาร 
ท่ัวไป

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่าย 
ประจำ)

เงินเพ่ิมต่างๆ 
ชองพนักงานจ้าง

หน้า ๑๓๙ ข้อ 
๐๑ เงินเพิ่มค่า 
ครองชีพช่ัวคราว

๓๐๒,๐๔๐ 6ก(ร)(5),0(5^0 ๑,๒๐๐ ๓๐๙,๘๔๐

แผนงาน 
บริหารงาน 
ท่ัวไป

งานบริหาร 
ท่ัวไป

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่าย 
ประจำ)

ค่าตอบแทน 
พนักงานจ้าง

หน้า ๑๓๙ ข้อ 
๐๑ ค่าตอบแทน 
พนักงานจ้าง

๕,๕๗๐,๔๐๐ ๕,๖๓๘,๙๐๐ + ๑,๒๐๐ ๕,๖๔๐,๑๐๐



บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
อนุมัติเม่ือวันที่ พ ป ี เดีอน สิงหาคม พ.ศ. ๒<£๖๕ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำ๓ อเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 
โอนคร้ังท่ี ๑๓/๒๕๖๕

หน้า เอ

แผนงาน งาบ งบ เงินเดือน/ค่า 
..7รายจ่ายอื่น ประ๓ทรายจ่าย โครงการ/รายการ

งบประมาณที่ 
อนุมัติตาม 

ข้อบัญญัติ/เทศ 
บัญญัติ

งบประมาณ 
(คงเหลือ) ก่อน 

โอน

(+/-) จำนวนเงิน 
ท่ีโอน

งบประมาณหลัง 
โอน

ค์าซี้แจงการโอนเงิน 
งบประมาณรายจ่าย

แผนงาน 
อุตสาหกรรม 
และการโยธา

งานบริหาร 
ท่ัวไปเก่ียวกับ 
อุตสาหกรรม 
และการโยธา

งบบุคลากร เงินเดือน(ฝ่าย 
ประจำ)

ค่าจ้าง
ลูกจ้างประจำ

หน้า ๒๙๖ ข้อ 
๐๑ ค่าจาง 
ลูกจ้างประจำ

๖๐๗,๕๖๐ ๓๘๖,๒๒๐ ร)^,o o o ๓๖๗,๒๒๐

แผนงาน 
อุตสาหกรรม 
และการโยธา

งานบริหาร 
ท่ัวไปเก่ียวกับ 
อุตสาหกรรม 
และการโยธา

งบดำเนินงาน ค่าตอบแทน ค่าเช่าบ้าน ๐๑ ค่าเช่าบ้าน + C5)Ĝ ,000 ๑๙,๐๐๐ เพ ื่อ จ ่าย เป ็น ค ่า เช ่าบ ้าน ข อ งข ้าร าช ก าร  
องค ์การบ ร ิห ารส ่วน จ ังห ว ัด  โด ย  
ป ฎ ิบ ้ต ิต าน ระเบ ีย บ  
กระท รว งม ห าด ไท ย ว ่าด ้วย ค ่า เช ่าบ ้าน  
ข อ งข ้าราช การส ่วน ท ้องถ ํ่บ  พ.ศ. 
๒๕๔๘ และแก ้ไข เพ ื่ม เต ิม ถ ึง  (ฉ บ ับ ท่ี 
๔) พ .ศ .๒๕๖๒ (กองช ่าง)

แผนงาน 
อุตสาหกรรม 
และการโยธา

งานบริหาร 
ท่ัวไปเก่ียวกับ 
อุตสาหกรรม 
และการโยธา

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่าย 
ประจำ)

ค่าตอบแทน 
พนักงานจ้าง

หนา ๓๐๑ ขอ 
๐๑ ค่าตอบแทน 
พนักงานจ้าง

(ริ)(ร̂,&<§!(£., o  £» o ๓,๐๐๐,๕๑๕ ๗,๐๐๐ ๒,๙๙๓,๕๑๕

แผนงาน 
อุตสาหกรรม 
และการโยธา

งานบริหาร 
ท่ัวไปเก่ียวกับ 
อุตสาหกรรม 
และการโยธา

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่าย 
ประจำ)

เงินประจำ 
ตำแหน่ง

๐๒ เงินประจำ 
ตำแหน่ง

+ ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ เพ ื่อ จ ่าย เป ็น เง ิน ป ระ จ ำต ำแ ห น ่ง  ของ 
ข ้าราช ก าร องค ์ก ารบ ร ิห าร ส ่วน จ ังห ว ัด  
ป ร ะ ๓ ท ว ิข าก าร  ร ะ ด ับ ช ำน าญ ก าร  

(ว ิชาช ีพ เฉ พ าะว ิศ วกร) ส ังก ัดกองช ่าง  
โด ย ป ฎ ิบ ้ต ิต าม ห น ังส ีอ ส ำน ัก งาบ  
กจ.กท .ก .อ บ ต . ท ี่ มท ๐๘๐๙.๒/ว 
๑๓๘ ลงว ับ ท่ี ๓๐ ธ ันวาศม ๒๕๕๘ 
(ก อ งช ่าง)



บัญชีโอบเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒(£๖๕ 
อนุมัติเม่ือวันที่ f a b  เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 
โอบคร้ังท่ี ©๓/๒๕๖๕

หน้า ๑

แผนงาน งาน งบ เงินเดือน/ค่า 
.../รายจ่ายอื่น ประเภทรายจ่าย โครงการ/รายการ

งบประมาณที่ 
อนุมัติตาม 

ข้อบัญญัติ/เทศ 
บัญญัติ

งบประมาณ 
(คงเหลีอ) ก่อน 

โอน

(+/-) จำบวบเงิน 
ท่ีโอบ

งบประมาณหลัง 
โอบ

คำชี้แจงการโอนเงิน 
งบประมาณรายจ่าย

แผนงาน 
สาธารณสุข

งานบริหาร 
ท่ัวไปเก่ียวกับ 
สาธารณสุข

งบดำเนินงาน ค่าไข้สอย รายจ่าย 
เก่ียวเนื่องกับ 
การปฏิบัติ 
ราชการที่ไม่เข้า 
ลักษณะ 
รายจ่ายงบ 
รายจ่ายอื่นๆ

หน้า ๖๔๗ ข้อ 
0๑  โครงการ 
พัฒนาศักยภาพ 
อาสาสมัคร 
สาธารณสุข 
ประจำหมู่บ้าน 
(อสม.)

๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐

แผนงาน 
การเกษตร

งาบ
ส่ิงแวดล้อม 
และ
ทรัพยากรธรรม 
ขาติ

งบดำเนินงาน ค่าไข้สอย รายจ่าย 
เก่ียวเนื่องกับ 
การปฏิบัติ 
ราชการที่ไม่เข้า 
ลักษณะ 
รายจ่ายงบ 
รายจ่ายอื่นๆ

หน้า ๓๔๖ ข้อ 
๐๒ โครงการ
ส่งเสริมพันธ์สัตว์
ใไโ ไ นาจดเฟ้อ
ประซาขนใบ
จังหวัดลำพูน

๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐

แผนงาน 
บริหารงาน 
ท่ัวไป

งาน
บริหารงานคลัง

งบดำเนินงาน ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนผู้ 
ปฏิบัติราชการ 
อันเป็น 
ประโยชน์แก่ 
องค์ปกครอง 
ส่วนท้องถ่ิน

หน้า ๑๙๐ ข้อ 
๐๑ เงิน 
ประโยชน์ตอบ 
แทนอ่ืนเป็น 
กรณีพิเศษ

๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ + ๖1๐๐๐,๐๐๐ ๗1๐๐๐,๐๐๐



๑.หัวหน้าหน่วยงาน กองคลัง กองช่าง และกองพัสดุและทรัพย์สิน เจ้าของงบประมาณที่ขอโอนเพิ่ม/โอบลด
กองคลัง กองช่าง และกองพัสดุและทรัพย์สิน ขอโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยโอนลดงบประมาณ รวมจำนวน ๖ รายการ 

โอนเพ่ิมงบประมาณ รวมจำนวน ๓ รายการ และโอนต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ รวมจำนวน ๒ รายการ เนื่องจาก งบประมาณท่ีต้ังไว้ไม่เพียงพอต่อการเบิกจ่าย และไม่ได้ต้ังงบประมาณ 
เพ่ือการน้ีไว้ ซ่ึงการโอนคร้ังน้ีเป็นอำนา5เอนุมัติของผู้บริหารท้องถ่ิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าgวผวิรีการงบน่*gป้าฌขององค์กรปกครองส่วนท้คงถ่ิน พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๒๖ 
(ลงซ่ือ) (ลงซ่ือ) (ลงข่ือ) 1J ) (

(บางสาวเอ่ียมคิริ สุริยะ)
ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน 

วันท่ี เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

๒.หัวหน้าหน่วยงานณธุ้ง / (ลงขือ)
^ L<๒ ftน.............................................

...............................................................................................................................................................  ผู้อำนวยการกองคลัง

..............................................................................................................................................................  วันที ร  V เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

วันท่ี ร ^ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นางวลัยพู®/^ริคง) 
ผ้อำนวย ค์ารกองคลัง

(นายพิทักษ์ อ่อนน้อม)
ผู้อำนวยการกองช่าง 

วันท่ี นพเดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

๓.เจ้าหน้าทีงบประมาณ
ความเห็น..........

๔.การอนุมัติ
๔.ร) ผู้บริหารท้องถ่ิน 

ความเห็น.......

(ลงข่ือ)
(นายสุพจฟ้ สุทธิจิระพันธ์)

ผ้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ รักบาราขการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

วันท ีพ 'พ .เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(ลงข่ือ) ( 3 ^ — ^ ^
(น'พอนุสรณ์ วงค์วรรณ)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
วันท่ี kb เด ือนสิงหาคมพ.ศ.๒๕๖๕


