
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๔

(คร้ังท่ี ๑๔)

ด้วย สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ได้อนุมัต ิให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๔ (ครั้งท่ี ๑๔) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๔๖๓ ข้อ ๒๗ รายละเอียดตามบัญขีโอนเงินฯ แนบท้ายประกาศ

ฉะนั้น เพ ื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด ้วยวิธ ีการงบประมาณของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๔๖๓ ข้อ ๓๒ และข้อ ๓๘ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน จึงประกาศ 
การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย'ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๔(คร้ังท่ี ๑๔)มาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันท่ี 'fcto สิงหาคม พ.ศ.๒๔๖๔

(บายอนุสรฝ วง^วรรณ)
บา#กองศ์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน



หน้า ๑
บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

อนุมัติเมื่อวันท่ี ๒๒ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 

โอนคร้ังท่ี ๑๔/๒๕๖๕

แผนงาน งาน งบ
เงินเดือน/ 

ค ่า.../ 
รายจ่ายอื่น

ประ๓ ท 
รายจ่าย โครงการ/รายการ

งบประมาณที่ 
อนุมัติตาม 

ข้อบัญญัติ/เทศ 
บัญญัติ

งบประมาณ 
(คงเหลีอ) ก่อน 

โอน

(+/-) จำนวนเงิน 
ท่ีโอน

งบประมาณ 
หลังโอน

คำชี้แจงการโอนเงินงบประมาณ 
รายจ่าย

แผนงาน 
งบกลาง

งานงบกลาง งบกลาง เงินสำรอง 
จ่าย

เงินสำรอง 
จ่าย

หน้า ๑๒๙ ข้อ ๐๑ 
เงินสำรองจ่าย

๑ 6 ), 0ว ๑ , ๑ £» ๑๑ , <D๑ ,๑ G® ot ๘,๓๐๐,๐๐๐ 6โ1 , 6ท 6 ) to, 6 )

แผนงาน 
งบกลาง

งานงบกลาง งบกลาง รายจ่าย 
ตามข้อ 
ผูกพัน

รายจ่าย 
ตามข้อ 
ผูกพัน

หน้า ๑๓๐ ข้อ ๐๒ 
ค่าไข้จ่ายในการ 
สงเคราะห์ผู้ป่วยท่ี 
ยากไร้ขององค์การ 
บริหารส่วนจังหวัด 
ลำพูน

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐

แผนงาน 
บริหารงาน 
ท่ัวไป

งานบริหาร 
ท่ัวไป

งบบุคลากร เงินเดือน
(ฝ่าย
ประจำ)

เงินเดือน 
ข้าราซการ 
หรือ
พนักงาน 
ส่วนท้องถ่ิน

หน้า ๑๓๖ ข้อ ๐๑ 
เงินเดือนข้าราซการ 
องค์การบริหารส่วน 
จังหวัด

๑๙,๒๓๕,๐๔๐ ๑๙,๓๔๖,๖๕๕ ๑,๖๐๐,๐๐๐ ๑๗,๗๔๖,๖๕๕



หน้า ๒
บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕.

อนุมัติเมื่อวันท่ี ๒๒ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 

โอนคร้ังท่ี ๑๔/๒๕๖๕

แผนงาน งาบ งบ
เงินเดือน/ 

ค ่า.../ 
รายจ่ายอื่น

ประ๓ ท 
รายจ่าย โครงการ/รายการ

งบประมาณที่ 
อนุมัติตาม 

ข้อบัญญัติ/เทศ 
บัญญัติ

งบประมาณ 
(คงเหลีอ) ก่อน 

โอบ

(+/-) จำนวนเงิน 
ท่ีโอน

งบประมาณ 
หลังโอน

คำขี้แจงการโอนเงินงบประมาณ 
รายจ่าย

แผนงาน 
บริหารงาน 
ท่ัวไป

งานบริหาร 
ท่ัวไป

งบบุคลากร เงินเดือน
(ฝ่าย
ประจำ)

เงินเพ่ิม 
ต่างๆ ของ 
ข้าราซการ 
หรือ
พนักงาน 
ส่วนท้องถ่ิน

หนา ๑๓๗ ข้อ 0๑ 
เงินค่าตอบแทน 
รายเดือน

(ร!(ร!๑,0ว๐๐ (ร! ๘๘,๐๐๐ ๙๑,๔๐๐ ๓๙๗,๖๐๐

แผนงาน 
บริหารงาน 
ท่ัวไป

งานบริหาร 
ท่ัวไป

งบบุคลากร เงินเดือน
(ฝ่าย
ประจำ)

เงินประจำ 
ตำแหน่ง

หน้า ๑๓๘ ขอ ๐๑ 
เงินประจำตำแหน่ง

๗๒๐,๐๐๐ ๗๒๐,๐๐๐ ๑๘(ร!,(ร!o o ๔๓๔,๖๐๐

แผนงาน 
บริหารงาน 
ท่ัวไป

งานบริหาร 
ท่ัวไป

งบบุคลากร เงินเดือน
(ฝ่าย
ประจำ)

ค่าตอบแทน 
พนักงานจ้าง

หน้า ๑๓๙ ข้อ 0๑ 
ค่าตอบแทน 
พนักงานจ้าง

๓,๑๗๙,๘๘๐ ๓๐๙,๘๔๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๒๐๙,๘๔๐

แผนงาน 
บริหารงาน 
ท่ัวไป

งานบริหาร 
ท่ัวไป

งบดำเนินงาน ค่าตอบแทน ค่าเข่าบ้าน หน้า ๑๔๓ ข้อ ๐๑ 
ค่าเข่าบ้าน

๑๔๔,๒๐๐ ๑๘๔,๒๐๐ ๔,๐๐๐ ๑๘๐,๒๐๐



หนา ๓
บัญชีโอนเงินงบประมา๓รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

อนุมัติเม่ือวันท่ี ๒๒ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำ๓ อเมีองลำพูน จังหวัดลำพูน 

โอนคร้ังท่ี ๑๔/๒๕๖๕

แผนงาน งาน งบ
เงินเดือน/ 

ค่า.../ 
รายจ่ายอื่น

ประ๓ ท 
รายจ่าย โครงการ/รายการ

งบประมาณท่ี 
อนุมัติตาม 

ข้อบัญญัติ/เทศ 
บัญญัติ

งบประมาณ 
(คงเหลือ) ก่อน 

โอน

(+/-) จำนวนเงิน 
ท่ีโอน

งบประมาณ 
หลังโอน

ดำชี้แจงการโอนเงินงบประมาณ 
รายจ่าย

แผนงาน 
บริหารงาน 
ท่ัวไป

งานบริหาร 
ท่ัวไป

งบดำเนินงาน ค่าใช้สอย รายจ่าย 
เพ่ือให้ 
ได้มาซ่ึง 
บริการ

หน้า ๑๔๓ 'ขอ 0๒ 
ค่าจ้างซักฟอก

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐

แผนงาน 
บริหารงาน 
ท่ัวไป

งานบริหาร 
ท่ัวไป

งบดำเนินงาน ค่าใช้สอย รายจ่าย 
เพ่ือให้ 
ได้มาซ่ีง 
บริการ

หน้า ๑๔๔ ช้อ ๐๓ 
ค่าบอกรับวารสาร 
หนังสือพิมพ์ 
นิตยสาร หนังสือท่ี 
เกี่ยวกับระเบียบ 
กฎหมาย หรือส่ิง 
ตีพิมพ์เก่ียวกับ 
ราชการ

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐

แผนงาน 
บริหารงาน 
ท่ัวไป

งานบริหาร 
ท่ัวไป

งบดำเนินงาน ค่าใช้สอย รายจ่าย 
เพ่ือให้ 
ได้มาซ่ึง 
บริการ

หน้า ๑๔๔ ข้อ ๐๔ 
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐

แผนงาน 
บริหารงาน 
ท่ัวไป

งานบริหาร 
ท่ัวไป

งบดำเนินงาน ค่าใช้สอย รายจ่าย 
เพ่ือให้ 
ได้มาซ่ึง 
บริการ

หน้า ๑๔๔ ข้อ ๐๕ 
ค่าจ้างเหมากำจัด 
ปลวก

๑(^๐,0๐0 6)^0,000 ๑๐๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐



หน้า ๔
บัญขีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

อนุมัติเมื่อวันท่ี ๒๒ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 

โอนคร้ังท่ี ๑๔/๒๕๖๕

แผนงาน งาน งบ
เงินเดือน/ 

ค ่า.../ 
รายจ่ายอื่น

ประ๓ ท 
รายจ่าย โครงการ/รายการ

งบประมาณที่ 
อนุมัติตาม 

ข้อบัญญัติ/เทศ 
บัญญัติ

งบประมาณ 
(คงเหลือ) ก่อน 

โอน

(+/-) จำนวนเงิน 
ท่ีโอน

งบประมาณ 
หลังโอบ

คำขี้แจงการโอนเงินงบประมาณ 
รายจ่าย

แผนงาน 
บริหารงาน 
ท่ัวไป

งานบริหาร 
ท่ัวไป

งบดำเนินงาน ค่าไซ้สอย รายจ่าย 
เพ่ือให้ 
ได้มาซ่ีง 
บริการ

หน้า ๑๔๕ ข้อ ๐๖ 
ค่าจ้างเหมาบริการ 
ดูแลรักษาหม้อแปลง 
ไฟฟ้าแรงสูงของ 
องค์การบริหารส่วน 
จังหวัดลำพูน

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐

แผนงาน 
บริหารงาน 
ท่ัวไป

งานบริหาร 
ท่ัวไป

งบดำเนินงาน ค่าไซ้สอย รายจ่าย 
เพ่ือให้ 
ได้มา1ซ่ึง 
บริการ

หน้า ๑๔๕ ข้อ ๐๘ 
ค่ากำจัดส่ิงปฏิกูล

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐

แผนงาน 
บริหารงาน 
ท่ัวไป

งานบริหาร 
ท่ัวไป

งบดำเนินงาน ค่าไซ้สอย รายจ่าย 
เกี่ยวกับ 
การรับรอง 
และพิธีการ

หน้า ๑๔๗ ข้อ ๐๑ 
ค่ารับรอง

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐



หนา ๕
บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

อนุมัติเมื่อวันท่ี ๒๒ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 

โอนคร้ังท่ี ๑๔/๒๕๖๕

แผนงาน งาน งบ
เงินเดือน/ 

ค่า.../ 
รายจ่ายอื่น

ประ๓ ท 
รายจ่าย โครงการ/รายการ

งบประมาณท่ี 
อนุมัติตาม 

ข้อบัญญัติ/เทศ 
บัญญัติ

งบประมาณ 
(คงเหลือ) ก่อน 

โอน

(+/-) จำนวนเงิน 
ท่ีโอน

งบประมาณ 
หลังโอน

คำชี้แจงการโอนเงินงบประมาณ 
รายจ่าย

แผนงาน 
บริหารงาน 
ท่ัวไป

งานบริหาร 
ท่ัวไป

งบดำเนินงาน ค่าไซ้สอย รายจ่าย 
เกี่ยวเนื่อง 
กับการ 
ปฏิบัติ 
ราซการท่ีไม่ 
เช้าลักษณะ 
รายจ่ายงบ 
รายจ่ายอื่นๆ

หน้า ๑๔๙ ขอ ๐๑ 
ค่าใช้จ่ายในงานพระ 
ราขพิธี งานรัฐพิธี 
งานพิธี และพิธีทาง 
ศาสนา

๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐

แผนงาน 
บริหารงาน 
ท่ัวไป

งานบริหาร 
ท่ัวไป

งบดำเนินงาน ค่าใช้สอย รายจ่าย 
เกี่ยวเนื่อง 
กับการ 
ปฏิบัติ 
ราขการท่ีไม่ 
เช้าลักษณะ 
รายจ่ายงบ 
รายจ่ายอื่นๆ

หน้า ๑๕๐ ข้อ ๐๓ 
ค่าใช้จ่ายในการ 
เดินทางไปราชการ 
ในราชอาณาจักร 
และนอกราช 
อาณาจักรของ 
เจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐



หนา ๖
บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

อนุมัติเมื่อวันท่ี ๒๒ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำ๓ อเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 

โอนคร้ังท่ี ๑๔/๒๕๖๕

แผนงาน งาน งบ
เงินเดือน/ 

ค่า.../ 
รายจ่ายอื่น

ประ๓ ท 
รายจ่าย โครงการ/รายการ

งบประมาณที่ 
อนุมัติตาม 

ข้อบัญญัติ/เทศ 
บัญญัติ

งบประมาณ 
(คงเหลือ) ก่อน 

โอน

(+/-) จำนวนเงิน 
ท่ีโอน

งบประมาณหลัง 
โอน

คำชี้แจงการโอนเงินงบประมาณ 
รายจ่าย

แผนงาน 
บริหารงาน 
ท่ัวไป

งานบริหาร 
ท่ัวไป

งบดำเนินงาน ค่าไซ้สอย รายจ่าย 
เกี่ยวเนื่อง 
กับการ 
ปฏิบัติ 
ราซการท่ีไม่ 
เข้าลักษณะ 
รายจ่ายงบ 
รายจ่ายอื่นๆ

หน้า ๑๕๑ ข้อ ๐๔ 
ค่าลงทะเบียนใน 
การปีกอบรม 
เจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐

แผนงาน 
บริหารงาน 
ท่ัวไป

งานบริหาร 
ท่ัวไป

งบดำเนินงาน ค่าไซ้สอย รายจ่าย 
เกี่ยวเน่ือง 
กับการ 
ปฏิบัติ 
ราชการท่ีไม่ 
เข้าลักษณะ 
รายจ่ายงบ 
รายจ่ายอื่นๆ

หน้า ๑๕๘ ข้อ ๑๔ 
ค่าไข้จ่ายในการ 
เลือกต้ังสมาชิกสภา 
องค์การบริหารส่วน 
จังหวัดหรือผู้บริหาร 
องค์การบริหารส่วน 
จังหวัด

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐

แผนงาน 
บริหารงาน 
ท่ัวไป

งานบริหาร 
ท่ัวไป

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ 
ยานพาหนะ 
และขนส่ง

หน้า ๑๖๐ ข้อ ๐๑ 
รถโดยสารขนาด ๑๒ 
ท่ีน่ัง (ดีเซล)

๒,๗๑๖,๐๐๐ ๒,๗๑๖,๐๐๐ ๒๖,๐๐๐ ๒,๖๙๐,๐๐๐



หนา ๗
บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

อนุมัติเมื่อวันที่ ๒๒ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำ๓ อเมีองลำพูน จังหวัดลำพูน 

โอบคร้ังท่ี ๑๕/๒๕๖๕

แผนงาน งาน งบ
เงินเดือน/ 

ค่า.. J  
รายจ่ายอื่น

ประ๓ ท 
รายจ่าย โครงการ/รายการ

งบประมาณท่ี 
อนุมัติตาม 

ข้อบัญญัติ/เทศ 
บัญญัติ

งบประมาณ 
(คงเหลือ) ก่อน 

โอน

(+/-) จำนวนเงิน 
ท่ีโอน

งบประมาณ 
หลังโอน

คำชี้แจงการโอนเงินงบประมาณ 
รายจ่าย

แผนงาน 
บริหารงาน 
ท่ัวไป

งานบริหาร 
ท่ัวไป

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น 0๑ ค่าใช้จ่ายตาม 
ดำพิพากษา

๕๐๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๔๔๐,๐๐๐

แผนงานการ 
รักษาความ 
สงบภายใน

งานป้องกัน 
และบรรเทา 
สาธารณภัย

งบบุคลากร เงินเดือน
(ฝ่าย
ประจำ)

เงินเดือน 
ช้าราชการ 
หรือ
พนักงาน 
ส่วนท้องถ่ิน

หน้า ๒๐๙ ข้อ ๐๑ 
เงินเดือนช้าราชการ 
องค์การบริหารส่วน 
จังหวัด

๗๓๗,๔๐๐ ๗๓๕,๒๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๖๙๕,๒๐๐

แผนงานการ 
รักษาความ 
สงบภายใน

งานป้องกัน 
และบรรเทา 
สาธารณภัย

งบดำเนินงาน ค่าใช้สอย รายจ่าย 
เกี่ยวเน่ือง 
กับการ 
ปฏิบัติ 
ราชการท่ีไม่ 
เช้าลักษณะ 
รายจ่ายงบ 
รายจ่ายอื่นๆ

หนา ๒๑๐ ขอ ๐๑ 
โครงการพัฒนา 
ศักยภาพอาสา 
สมัครป้องกันภัย 
ฝ่ายพลเรือน 
ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕

๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๕๓๐,๐๐๐ ๔๗๐,๐๐๐

แผนงานการ 
รักษาความ 
สงบภายใน

งานป้องกัน 
และบรรเทา 
สาธารณภัย

งบดำเนินงาน ค่าวัสดุ วัสดุเคร่ือง 
ดับเพลิง

หน้า ๒๑๑ ข้อ ๐๑ 
วัสดุเคร่ืองดับเพลิง

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐



ห'นา ๘
บัญชีโอบเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

อนุมัติเมื่อวันท่ี ๒๒ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒(£๖๕ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำ๓ อเมีองลำพูน จังหวัดลำพูน 

โอบคร้ังท่ี ๑๔/๒๕๖๕

แผนงาบ งาน งบ
เงินเดือน/ 

ค ่า.../ 
รายจ่ายอื่น

ประ๓ ท 
รายจ่าย โครงการ/รายการ

งบประมาณท่ี 
อนุมัติตาม 

ข้อบัญญัติ/เทศ 
บัญญัติ

งบประมาณ 
(คงเหลือ) ก่อน 

โอน

(+/-) จำนวนเงิน 
ท่ีโอบ

งบประมาณหลัง 
โอน

คำชี้แจงการโอนเงินงบประมาณ 
รายจ่าย

แผนงานการ 
รักษาความ 
สงบภายใน

งานป้องกัน 
และบรรเทา 
สาธารณภัย

งบดำเนินงาน ค่าวัสดุ วัสดุอ่ืน หน้า ๒๑๑ ขอ ๐๑ 
วัสดุอ่ืน

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐

แผนงานสังคม 
สงเคราะห์

งาน
สวัสดิการ 
สังคมและ 
สังคม 
สงเคราะห์

งบดำเนินงาน ค่าใช้สอย รายจ่าย 
เกี่ยวเน่ือง 
กับการ 
ปฏิบัติ 
ราซการท่ีไม่ 
เช้าลักษณะ 
รายจ่ายงบ 
รายจ่ายอื่นๆ

หน้า ๒๖๕ ข้อ ๐๑ 
โครงการส่งเสริม 
และพัฒนาศักยภาพ 
ผู้สูงอายุในจังหวัด 
ลำพูน ประจำปี 
พ.ศ.๒๕๖๕

๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐

แผนงานสังคม 
สงเคราะห์

งาน
สวัสดิการ 
สังคมและ 
สังคม 
สงเคราะห์

งบดำเนินงาน ค่าใช้สอย รายจ่าย 
เกี่ยวเน่ือง 
กับการ 
ปฏิบัติ 
ราซการท่ีไม่ 
เช้าลักษณะ 
รายจ่ายงบ 
รายจ่ายอื่นๆ

หน้า ๒๖๖ ข้อ ๐๒ 
โครงการช่วยเหลือ 
ประขาซนด้านการ 
ให้ความช่วยเหลือ 
เกษตรกรผู้มี'ราย'ได้ 
น้อยขององค์การ 
บริหารส่วนจังหวัด 
ลำพูน

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐



บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
อนุมัติเมื่อวันท่ี ๒๒ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำ๓ อเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 
โอนคร้ังท่ี ๑๔/๒๕๖๕

หน้า ๙

แผนงาน งาน งบ
เงินเดือน/ 

ค ่า.../ 
รายจ่ายอื่น

ประ๓ ท 
รายจ่าย โครงการ/รายการ

งบประมาณที่ 
อนุมัติตาม 

ข้อบัญญัติ/เทศ 
บัญญัติ

งบประมาณ 
(คงเหลีอ) ก่อน 

โอน

(+/-) จำนวนเงิน 
ท่ีโอน

งบประมาณหลัง 
โอน

คำชี้แจงการโอนเงินงบประมาณ 
รายจ่าย

แผนงานสังคม 
สงเคราะห์

งาน
สวัสดิการ 
สังคมและ 
สังคม 
สงเคราะห์

งบดำเนินงาน ค่าใช้สอย รายจ่าย 
เกี่ยวเนื่อง 
กับการ 
ปฏิบัติ 
ราซการท่ีไม่ 
เข้าลักษณะ 
รายจ่ายงบ 
รายจ่ายอื่นๆ

หน้า ๒๖๗ ขอ 0๓ 
โครงการซ่วยเหลือ 
ประชาชนด้านการ 
ส่งเสริมและพัฒนา 
คุณภาพชีวิตชอง 
องค์การบริหารส่วน 
จังหวัดลำพูน

๓๐๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐0 ๕๐,๐๐๐

แผนงานสร้าง 
ความเข้มแข็ง 
ของซุมซน

งานส่งเสริม 
และ
สนับสนุน 
ความ
เข้มแข็งชุมซน

งบดำเนินงาน ค่าใช้สอย รายจ่าย 
เกี่ยวเนื่อง 
กับการ 
ปฏิบัติ 
ราชการท่ีไม่ 
เข้าลักษณะ 
รายจ่ายงบ 
รายจ่ายอื่นๆ

หน้า ๒๖๙ ข้อ ๐๑ 
โครงการส่งเสริม 
พัฒนาคุณภาพ 
ผลิตภัณฑ์ท้องถ่ิน 
และพัฒนาระบบ 
ตรวจสอบมาตรฐาน 
สินค้าส่ิงบ่งช้ี,ทาง 
ภูมิศาสตร์ (GI) ของ 
องค์การบริหารส่วน 
จังหวัดลำพูน

๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๙๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐



หนา ๑๐
บัญชีโอบเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

อนุมัติเมื่อวันท่ี ๒๒ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
องศ์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำ๓ อเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 

โอนคร้ังท่ี ๑๔/๒๕๖๕

แผนงาบ งาน งบ
เงินเดือน/ 

ค ่า.../ 
รายจ่ายอื่น

ประ๓ ท 
รายจ่าย โครงการ/รายการ

งบประมาณที่ 
อนุมัติตาม 

ข้อบัญญัติ/เทศ 
บัญญัติ

งบประมาณ 
(คงเหลือ) ก่อน 

โอน

(+/-) จำนวนเงิน 
ท่ีโอน

งบประมาณหลัง 
โอน

คำซ้ีแจงการโอนเงินงบประมาณ 
รายจ่าย

แผนงานสร้าง 
ความเข้มแข็ง 
ของชุมซน

งานส่งเสริม 
และ
สนับสนุน 
ความ
เข้มแข็งชุมซน

งบดำเนินงาน ค’าใข้สอย รายจ่าย 
เกี่ยวเน่ือง 
กับการ 
ปฏิบัติ 
ราซการท่ีไม่ 
เข้าลัก'ษณะ 
รายจ่ายงบ 
รายจ่ายอื่นๆ

หน้า ๒๗๑ ข้อ ๐๓ 
โครงการพัฒนา 
ศักยภาพและ 
เสริมสร้างความ 
เข้มแข็งของกลุ่ม 
สตรีแม่บ้านจังหวัด 
ลำพูน ประจำปี พ.ศ.
๒๕๖๕

๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐

แผนงานสร้าง 
ความเข้มแข็ง 
ของชุมซน

งานส่งเสริม 
และ
สนับสนุน 
ความ
เข้มแข็งชุมซน

งบดำเนินงาน ค่าใช้สอย รายจ่าย 
เกี่ยวเน่ือง 
กับการ 
ปฏิบัติ 
ราชการท่ีไม่ 
เข้าลักษณะ 
รายจ่ายงบ 
รายจ่ายอื่นๆ

หน้า ๒๗๒ ข้อ ๐๔ 
โครงการเผยแพร่ 
ประซาสัมพันธ์ 
ผลิตภัณฑ์ภายใต้ส่ิง 
บ่งขี้ทางภูมิศาสตร์ 
(GI) และสินค้า 
OTOP ท้ังในและ 
ต่างประเทศ

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐



ใ'ใ,น n  ร ) (9)

บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
อนุมัติเม่ือวันท่ี ๒๒ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

องศ์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำ๓ อเมีองลำพูน จังหวัดลำพูน 
โอนคร้ังท่ี ๑๔/๒๕๖๕

แผนงาน งาน งบ
เงินเดือน/ 

ค่า.../ 
รายจ่ายอื่น

ประ๓ ท 
รายจ่าย โครงการ/รายการ

งบประมาณท่ี 
อนุมัติตาม 

ข้อบัญญัติ/เทศ 
บัญญัติ

งบประมาณ 
(คงเหลือ) ก่อน 

โอน

(+/-) จำบวบเงิน 
ท่ีโอน

งบประมาณหลัง 
โอน

คำซี้แจงการโอนเงินงบประมาณ 
รายจ่าย

แผนงานสร้าง 
ความเข้มแข็ง 
ของขุมขน

งานส่งเสริม 
และ
สนับสนุน 
ความ
เข้มแข็งขุมขน

งบดำเนินงาน ค่าใช้สอย รายจ่าย 
เก่ียวเน่ือง 
กับการ 
ปฏิบัติ 
ราฃการท่ีไม่ 
เช้าลักษณะ 
รายจ่ายงบ 
รายจ่ายอื่นๆ

หน้า ๒๗๓ ข้อ ๐๕ 
โครงการพัฒนา 
คุณภาพชีวิตและ 
ส่งเสริมอาชีพของ 
ประซาซนในจังหวัด 
ลำพูน ประจำปี พ.ศ. 
๒๕๖๕

๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐

แผนงานสร้าง 
ความเข้มแข็ง 
ของขุมซน

งานส่งเสริม 
และ
สนับสนุน 
ความ
เข้มแข็งขุมชน

งบดำเนินงาน ค่าใช้สอย รายจ่าย 
เกี่ยวเน่ือง 
กับการ 
ปฏิบัติ 
ราชการท่ีไม่ 
เช้าลักษณะ 
รายจ่ายงบ 
รายจ่ายอื่นๆ

หน้า ๒๗๔ ข้อ ๐๖ 
โครงการส่งเสริม 
พัฒนายกระดับ 
สินค้าจากภูมิ 
ปีญญาท้องถ่ิน 
ผลิตภัณฑ์ขุมขน 
ขับเคล่ือนเศรษฐกิจ 
ฐานรากสู่ความ 
ย่ังยืน ประจำปี พ.ศ.
๒๕๖๕

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐



หน้า ๑๒
บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

อนุมัติเม่ือวันที่ ๒๒ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำ๓ อเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 

โอนคร้ังท่ี ๑๔/๒๕๖๕

แผนงาน งาน งบ
เงินเดือน/ 

ค่า.../ 
รายจ่ายอื่น

ประ๓ ท 
รายจ่าย โครงการ/รายการ

งบประมาณที่ 
อนุมัติตาม 

ข้อบัญญัติ/เทศ 
บัญญัติ

งบประมาณ 
(คงเหลือ) ก่อน 

โอน

(+/-) จำนวนเงิน 
ท่ีโอน

งบประมาณหลัง 
โอน

คำชี้แจงการโอนเงินงบประมาณ 
รายจ่าย

แผนงานสร้าง 
ความเข้มแข็ง 
ของชุมชน

งานส่งเสริม 
และ
สนับสนุน 
ความ
เข้มแข็งชุมชน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน 
องค์กร 
ปกครอง 
ส่วนท้องถ่ิน

หน้า ๒๗๖ ข้อ ๐๒ 
อุดหนุนเทศบาล 
ตำบลแม่แรง

๑๖๐,๐๐๐ ๑๖๐,๐๐๐ ๑๖๐,๐๐๐

แผนงานสร้าง 
ความเข้มแข็ง 
ของชุมชน

งานส่งเสริม 
และ
สนับสบุน 
ความ
เข้มแข็งชุมชน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน 
องค์กร 
ปกครอง 
ส่วนท้องถ่ิน

หน้า ๒๗๗ ขอ ๐๓ 
อุดหนุนเทศบาล 
ตำบลแม่แรง

(ริ)๑ 0 ,0 0 0 ๑ ๑ 0 ,000 ๑ ๑ 0 ,000

แผนงาบสร้าง 
ความเข้มแข็ง 
ของชุมชน

งานส่งเสริม 
และ
สนับสบุน 
ความ
เข้มแข็งชุมชน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน 
องค์กร 
ปกครอง 
ส่วนท้องถ่ิน

หน้า ๒๗๗ ข้อ ๐๔ 
อุดหนุนเทศบาล 
ตำบลแม่แรง

๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐



หน้า ๑๓
บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

อนุมัติเม่ือวันที่ ๒๒ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำ๓ อเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 

โอนคร้ังท่ี ๑๔/๒๕๖๕

แผนงาน งาน งบ
เงินเดือน/ 

ค ่า.../ 
รายจ่ายอื่น

ประ๓ ท 
รายจ่าย โครงการ/รายการ

งบประมาณที่ 
อนุมัติตาม 

ข้อบัญญัติ/เทศ 
บัญญัติ

งบประมาณ 
(คงเหลือ) ก่อน 

โอน

(+/-) จำนวนเงิน 
ท่ีโอบ

งบประมาณหลัง 
โอน

คำชี้แจงการโอนเงินงบประมาณ 
รายจ่าย

แผนงานสร้าง 
ความเข้มแข็ง 
ของชุมชน

งานส่งเสริม 
และ
สนับสนุน 
ความ
เข้มแข็งชุมชน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน 
องค์กร 
ปกครอง 
ส่วนท้องถ่ิน

หน้า ๒๗๘ ข้อ ๐๖ 
อุดหนุนเทศบาล 
ตำบลป่าไผ่

(5)bO,dOO ๑ qD0,£900 ๑๖๐,๐๐๐ ๘๐๐

แผนงานสร้าง 
ความเข้มแข็ง 
ของชุมชน

งานส่งเสริม 
และ
สนับสนุน 
ความ
เข้มแข็งชุมชน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน 
องค์กร 
ปกครอง 
ส่วนท้องถ่ิน

หน้า ๒๗๙ ข้อ ๐๗ 
อุดหนุนเทศบาล 
ตำบลน้ําดิบ

๓๐๗,๒๐๐ ๓๐๗,๒๐๐ ๓๐๗,๒๐๐

แผนงานสร้าง 
ความเข้มแข็ง 
ของชุมชน

งานส่งเสริม 
และ
สนับสนุน 
ความ
เข้มแข็งชุมชน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน 
องค์กร 
ปกครอง 
ส่วนท้องถ่ิน

หน้า ๒๗๙ ข้อ ๐๘ 
อุดหนุนเทศบาล 
ตำบลทาทุ่งหลวง

๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐



หน้า ๑๔
บัญชีโอนเงินงบประมาฌรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

อนุมัติเมื่อวันท่ี ๒๒ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำ๓ อเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 

โอนคร้ังท่ี ๑๔/๒๕๖๕

แผนงาน งาน งบ
เงินเดือน/ 

ค่า.../ 
รายจ่ายอื่น

ประ๓ ท 
รายจ่าย โครงการ/รายการ

งบประมาณที่ 
อนุมัติตาม 

ข้อบัญญัติ/เทศ 
บัญญัติ

งบประมาณ 
(คงเหลีอ) ก่อน 

โอน

(+/-) จำนวนเงิน 
ท่ีโอน

งบประมาณหลัง 
โอน

คำชี้แจงการโอนเงินงบประมาณ 
รายจ่าย

แผนงานการ 
ศาสนา 
วัฒนธรรม 
และ
นันทนาการ

งาบวิชาการ 
วางแผนและ 
ส่งเสริมการ 
ท่องเท่ียว

งบดำเนินงาน ค่าใช้สอย รายจ่าย 
เกี่ยวเนื่อง 
กับการ 
ปฏิบัติ 
ราชการท่ีไม่ 
เช้าลักษณะ 
รายจ่ายงบ 
รายจ่ายอื่นๆ

หน้า ๒๙๔ ข้อ ๐๑ 
โครงการส่งเสริม 
และพัฒนาการ 
ท่องเท่ียวในจังหวัด 
ลำพูน

๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๖๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐

แผนงาน 
การเกษตร

งานส่งเสริม 
การเกษตร

งบดำเนินงาน ค่าใช้สอย รายจ่าย 
เกี่ยวเนื่อง 
กับการ 
ปฏิบัติ 
ราชการท่ีไม่ 
เข้าลักษณะ 
รายจ่ายงบ 
รายจ่ายอื่นๆ

หน้า ๓๔๐ ข้อ ๐๑ 
โครงการส่งเสริม 
พัฒนาเกษตรกรรม 
อุตสาหกรรมแปร 
รูปภายใต้หลัก 
เศรษฐกิจพอเพียงสู่ 
เกษตรท่ีย่ังยืนบน 
วิถีปกติใหม่ 
ประจำปี พ.ศ. 
๒๕๖๕

๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๘๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐



หนา ๑๕
บัญขโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

อนุมัติเมื่อวันท่ี ๒๒ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำ๓ อเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 

โอนคร้ังท่ี ๑๔/๒๕๖๕

แผนงาน งาน งบ
เงินเดือน/ 

ค่า.../ 
รายจ่ายอื่น

ประ๓ ท 
รายจ่าย โครงการ/รายการ

งบประมาณท่ี 
อนุมัติตาม 

ข้อบัญญัติ/เทศ 
บัญญัติ

งบประมาณ 
(คงเหลือ) ก่อน 

โอน

(+/-) จำนวนเงิน 
ท่ีโอน

งบประมาณหลัง 
โอน

คำชี้แจงการโอนเงินงบประมาณ 
รายจ่าย

แผนงาน งานบริหาร งบบุคลากร เงินเดือน เงินเดือน หน้า ๒๙๕ ข้อ ๐® ๔,๐๙๐,๕๖๐ ๔,๐๙๐,๕๖๐ - (ร),(sits l O f O O O ๒,๖๔๐,๕๖๐ -

อุตสาหกรรม ท่ัวไป (ฝ่าย ข้าราขการ เงินเดือนข้าราชการ
และการโยธา เก่ียวกับ ประจำ) หรือ องค์การบริหารส่วน

อุตสาหกรรม พนักงาน จังหวัด
และการโยธา ส่วนท้องถ่ิน

แผนงาน งานบริหาร งบบุคลากร เงินเดือน เงินเพ่ิม หน้า ๒๙๕ ข้อ ๐® ๕®,๗๘๐ ๕®,๗๘๐ - ๔๗,๐๐๐ ๔,๗๘๐ -

อุตสาหกรรม ท่ัวไป (ฝ่าย ต่างๆ ของ เงินเพ่ิมค่าครองชีพ
และการโยธา เก่ียวกับ ประจำ) ข้าราขการ ช่ัวคราว

อุตสาหกรรม หรือ
และการโยธา พนักงาน

ส่วนท้องถ่ิน

แผนงาน งานบริหาร งบดำเนินงาน ค่าไซ้สอย ค่าบำรุง หน้า ๒๙๘ ข้อ ๐๒ ๖,๐๐๐,๐๐๐ (si, G^G), «3 (5) 6» - ๔,®๐๐,๐๐๐ 6®6 (̂5),«3(9)69 -
อุตสาหกรรม ท่ัวไป รักษาและ ค่าบำรุงรักษาและ
และการโยธา เก่ียวกับ ซ่อมแซม ซ่อมแซม

อุตสาหกรรม 
และการโยธา

แผนงาน งานก่อสร้าง งบบุคลากร เงินเดือน เงินเดือน หนา ๓๐๐ ขอ ๐® 6ร๋ึ, lo (ริ1(ริ1,6)6ร๋ึ o 69, Id  (si(si, 6) 69 o - ๕,๖๙๐,๐๐๐ ๒,๕๕๔,®๘๐
อุตสาหกรรม (ฝ่าย ข้าราชการ เงินเดือนข้าราชการ
และการโยธา ประจำ) หรือ องค์การบริหารส่วน

พนักงาน จังหวัด



หน้า ๑ ๖
บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

อนุมัติเม่ือวับที่ ๒๒ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำ๓ อเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 

โอบคร้ังท่ี ๑๔/๒๕๖๕

แผนงาน งาน งบ
เงินเดือน/ 

ค ่า.../ 
รายจ่ายอื่น

ประ๓ ท 
รายจ่าย โครงการ/รายการ

งบประมาณท่ี 
อนุมัติตาม 

ข้อบัญญัติ/เทศ 
บัญญัติ

งบประมาณ 
(คงเหลือ) ก่อน 

โอน

(+/-) จำนวนเงิน 
ท่ีโอน

งบประมาณ 
หลังโอน

คำชื้แจงการโอนเงินงบประมาณ 
รายจ่าย

แผนงาน 
อุตสาหกรรม 
และการโยธา

งานก่อสร้าง งบบุคลากร เงินเดือน
(ฝ่าย
ประจำ)

ค่าตอบแทน 
พนักงานจ้าง

หน้า ๓๐๑ ขอ ๐๑ 
ค่าตอบแทน 
พนักงานจ้าง

๑(ร1,£9(§1(ริ̂, o  o ๑ (รี!, C& (ร!(รี!, o  o ๑,๐๙๑,๐๐๐ ๑๓,๗๖๓,๐๘๐

แผนงาน 
อุตสาหกรรม 
และการโยธา

งานก่อสร้าง งบบุคลากร เงินเดือน
(ฝ่าย
ประจำ)

เงินเพ่ิม 
ต่างๆของ 
พนักงานจ้าง

หนา ๓๐๑ ขอ ๐๑ 
เงินเพ่ิมค่าครองชีพ 
ข่ัวคราว

๘๔๒,๖๔๐ ๘๔๒,๖๔๐ ๑๗๓,๐๐๐ oD (etf, qD (รี! o

แผนงาน 
อุตสาหกรรม 
และการโยธา

งานก่อสร้าง งบดำเนินงาน ค่าวัสดุ วัสดุก่อสร้าง หน้า ๓๐๒ ข้อ ๐๑ 
วัสดุก่อสร้าง

๗,๐๐๐,๐๐๐ ๖,๖๗๐,๐๐๐ ๓,๙๗๒,๗๐๐ ๒,๖๙๗,๓๐๐

แผนงาน 
อุตสาหกรรม 
และการโยธา

งานก่อสร้าง งบดำเนินงาน ค่าวัสดุ วัสดุ
เช้ือเพลิง 
และหล่อล่ืน

หนา ๓๐๓ ข้อ ๐๑ 
วัสดุเช้ือเพลิงและ 
หล่อล่ืน

๑๒,๐๐๐,๐๐๐ ๑ (ร), qD qD(&̂, o  o  o ๑,๕๐๐,๐๐๐ (5)0 , ๑ oD (t,0 0 0

แผนงาน 
อุตสาหกรรม 
และการโยธา

งานก่อสร้าง งบดำเนินงาน ค่าวัสดุ วัสดุ
วิทยาศาสตร์ 
หรือ
การแพทย์

หนา ๓๐๓ ข้อ ๐๑ 
วัสดุวิทยาศาสตร์ 
หรือการแพทย์

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐



หน้า ๑๗
บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

อนุมัติเม่ือวันที่ ๒๒ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำ๓ อเมีองลำพูน จังหวัดลำพูน 

โอนคร้ังท่ี ๑๔/๒๕๖๕

แผนงาน งาน งบ
เงินเดือน/ 

ค่า.../ 
รายจ่ายอื่น

ประ๓ ท 
รายจ่าย โครงการ/รายการ

งบประมาณท่ี 
อนุมัติตาม 

ข้อบัญญัติ/เทศ 
บัญญัติ

งบประมาณ 
(คงเหลือ) ก่อน 

โอน

(+/-) จำนวนเงิน 
ท่ีโอน

งบประมาณ 
หลังโอน

คำซี้แจงการโอนเงินงบประมาณ 
รายจ่าย

แผนงาน 
อุตสาหกรรม 
และการโยธา

งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าท่ีดิน 
และ
ส่ิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้าง 
ส่ิงสาธาร 
ณูปการ

หน้า ๓๐๗ ข้อ ๐เอ 
ค่าก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
พร้อมรางระบายน้ํา 
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านแม่สารป่าขาม 
หมู่ท่ี ๕ ตำบลเวียง 
ยอง เช่ือมบ้าน 
หนองปลาขอ 
หมู่ท่ี ๕ ตำบลป่าสัก 
อำเภอเมืองลำพูน 

จังหวัดลำพูน

๓,เอ๕เอ,๐๐๐ ๓,๒๕เอ,๐๐๐ ๕๐๒,๐๐๐ ๒,๗๕๐,๐๐๐



บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๔ 
อนุมัติเมื่อวันท่ี ๒๒ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๖๔ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 
โอนคร้ังท่ี ๑๔/๒๕๖๕

หน้า ๑๘

แผนงาน งาน งบ
เงินเดือน/ 

ค่า.../ 
รายจ่ายอื่น

ประเภท 
รายจ่าย โครงการ/รายการ

งบประมาณท่ี 
อนุมัติตาม 

ข้อบัญญัติ/เทศ 
บัญญัติ

งบประมาณ 
(คงเหลือ) ก่อน 

โอน

(+/-) จำนวนเงิน 
ท่ีโอน

งบประมาณหลัง 
โอน

คำชี้แจงการโอนเงินงบประมาณ 
รายจ่าย

แผนงาน 
อุตสาหกรรม 
และการโยธา

งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าท่ีดิน 
และ
ส่ิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้าง 
ส่ิงสาธารณู 
ปการ

หนา ๓๑๘ ข้อ ๑๓ 
ค่าก่อสร้างลนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายทางเลียบลำ 

เหมืองจ้าย บ้านแซม 
หมู่ท่ี ๒ ตำบลม่วง 

น้อย เช่ือมบ้านดอน 
หลวง หมู่ท่ี ๗ 
ตำบลแม่แรง 
อำเภอป่าซาง 
จังหวัดลำพูน

๒,๙๖๖,๔๐๐ ๒,๙๖๖,๔๐๐ ๔๙๒,๔๐๐ ๒,๓๗๔,๐๐๐



หน้า ๑๙
บัญชี'โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

อนุมัติเมื่อวันท่ี ๒๒ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำ๓ อเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 

โอนคร้ังท่ี ๑๔/๒๕๖๕

แผนงาบ งาบ งบ
เงินเดือน/ 

ค ่า.../ 
รายจ่ายอื่น

ประ๓ ท 
รายจ่าย โครงการ/รายการ

งบประมาณท่ี 
อนุมัติตาม 

ข้อบัญญัติ/เทศ 
บัญญัติ

งบประมาณ 
(คงเหลีอ) ก่อน 

โอบ

(+/-) จำนวนเงิน 
ท่ีโอน

งบประมาณ 
หลังโอน

คำขี้แจงการโอนเงินงบประมาณ 
รายจ่าย

แผนงาน 
อุตสาหกรรม 
และการโยธา

งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าท่ีดิน 
และ
ส่ิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้าง 
ส่ิงสาธารณู 
ปการ

หน้า ๓๒๐ ข้อ ๑๕ 
ค่าก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านดอนตอง 
หมู่ท่ี ๔ ตำบลแม่ 
แรง เช่ือมบ้านป่า 
สีเสียด (บ้านลอม) 
หมู่ท่ี ๘ ตำบลท่าตุ้ม 
อำเภอป่าซาง 

จังหวัดลำพูน

๒,๗๐๖,๕๐๐ ๒,๗๐๖,๕๐๐ ๘,๕๐๐ ๒,๖๙๘,๐๐๐



บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
อนุมัติเมื่อวันที่ ๒๒ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 
โอนคร้ังท่ี ๑๔/๒๕๖๕

หน้า ๒๐

แผนงาน งาน งบ
เงินเดือน/ 

ค่า.../ 
รายจ่ายอื่น

ประ๓ ท 
รายจ่าย โครงการ/รายการ

งบประมาณท่ี 
อนุมัติตาม 

ข้อบัญญัติ/เทศ 
บัญญัติ

งบประมาณ 
(คงเหลือ) ก่อน 

โอน

(+/-) จำนวนเงิน 
ท่ีโอน

งบประมาณ 
หลังโอน

คำชี้แจงการโอนเงินงบประมาณ 
รายจ่าย

แผนงาน 
อุตสาหกรรม 
และการโยธา

งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าท่ีดิน 
และ
ส่ิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้าง 
ส่ิงสาธารณู 
ปการ

หน้า ๓ ๒ ๕  ข้อ ๒ ๐  

ค่าก่อสร้างคลอง 
ส่งน้ําคอนกรีตเสริม 
เหล็กพร้อมฝายนํ้า 
ล้นคอนกรีตเสริม 
เหล็ก บ้านดอนแก้ว 
หมู่ท่ี ๑ ๑  ตำบลศรี 

บัวบาน เซ่ือมบ้าน 
ประตูโขง หมู่ท่ี ๑ ๐  

ตำบลบ้านกลาง 
อำเภอเมืองลำพูน 
จังหวัดลำพูน

(ร), aD < D ^ ,0 0 0 (ร), a) f t ) ^ , 0 0 0 (ร), ttD , o  o  o



หน้า ๒๑
บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

อนุมัติเมื่อวันท่ี ๒๒ เดีอน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 

โอนคร้ังท่ี ๑๔/๒๕๖๕

แผนงาน งาน งบ
เงินเดือน/ 

ค ่า.../ 
รายจ่ายอื่น

ประ๓ ท 
รายจ่าย โครงการ/รายการ

งบประมาณท่ี 
อนุมัติตาม 

ข้อบัญญัติ/เทศ 
บัญญัติ

งบประมาณ 
(คงเหลือ) ก่อน 

โอน

(+/-) จำนวนเงิน 
ท่ีโอน

งบประมาณหลัง 
โอน

คำชี้แจงการโอนเงินงบประมาณ 
รายจ่าย

แผนงาน 
อุตสาหกรรม 
และการโยธา

งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าท่ีดิน 
และ
ส่ิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้าง 
ส่ิงสาธารณู 
ปการ

หน้า ๓๒๖ ข้อ ๒๑ 
ค่าก่อสร้างคลอง 
ส่งน้ําคอนกรีตเสริม 
เหล็กบ้านม้าใต้ 
หมู่ท่ี ๕ ตำบลศรี 
บัวบาน เช่ือมบ้าน 
ประตูโขง หมู่ท่ี ๑๐ 
ตำบลบ้านกลาง 

อำเภอเมืองลำพูน 
จังหวัดลำพูน

๘๑๗,๐๐๐ ๘๑๗,๐๐๐ ๘๑๗,๐๐๐



หน้า ๒๒
บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

อนุมัติเม่ือวันท่ี ๒๒ เดีฮน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
องศ์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 

โอนคร้ังท่ี ๑๔/๒๕๖๕

แผนงาน งาน งบ
เงินเดือน/ 

ค ่า.../ 
รายจ่ายอื่น

ประ๓ ท 
รายจ่าย โครงการ/รายการ

งบประมาณท่ี 
อนุมัติตาม 

ข้อบัญญัติ/เทศ 
บัญญัติ

งบประมาณ 
(คงเหลีอ) ก่อน 

โอน

(+/-) จำนวนเงิน 
ท่ีโอน

งบประมาณ 
หลังโอน

คำชี้แจงการโอนเงินงบประมาณ 
รายจ่าย

แผนงาน 
อุตสาหกรรม 
และการโยธา

งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าท่ีดิน 
และ
ส่ิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้าง 
ส่ิงสาธารณู 
ปการ

หน้า ๓๒๘ ข้อ ๒๓ 
ค่าก่อสร้างคลอง 
ส่งน้ําคอนกรีต 
เสริมเหล็กลำเหมือง 
หลวงตะวันออก 
บ้านทาปาเปา 
หมู่ท่ี ๖ ตำบลทา 
ปลาดุก เช่ือมบ้าน 
ผาต้ัง หมู่ท่ี ๕ 
ตำบลทาสบเส้า 
อำเภอแม่ทา 
จังหวัดลำพูน

๒,๔๙๗,๐๐0 ๒,๔๙๗,๐๐๐ ๖๐๗,๐๐๐ ร),๘๙๐,๐๐๐



หน้า ๒๓
บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

อนุมัติเมื่อวันที่ ๒๒ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 

โอนคร้ังท่ี ๑๔/๒๕๖๕

แผนงาบ งาน งบ
เงินเดือน/ 

ค ่า.../ 
รายจ่ายอื่น

ประ๓ ท 
รายจ่าย โครงการ/รายการ

งบประมาณที่ 
อนุมัติตาม 

ข้อบัญญัติ/เทศ 
บัญญัติ

งบประมาณ 
(คงเหลือ) ก่อน 

โอน

(+/-) จำนวนเงิน 
ท่ีโอน

งบประมาณ 
หลังโอน

คำชี้แจงการโอนเงินงบประมาณ 
รายจ่าย

แผนงาน 
อุตสาหกรรม 
และการโยธา

งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าท่ีดิน 
และ
ส่ิงก่อสร้าง

ค่าปรับปรุง 
ท่ีดินและ 
ส่ิงก่อสร้าง

หน้า ๓๓๒ ข้อ 0 ๑ 
ค่าปรับปรุงซ่อมแซม 
เสริมผิวแอสฟิลด์ 
คอนกรีต (Over 
Lay) สายทางบ้าน 
ร่องอุย หมู่ท่ี ๒ 
ตำบลหนองหนาม 
เช่ือมบ้านหนองเต่า 
หมู่ท่ี ๓ ตำบลบ้าน 

แป๋น อำเภอเมือง 
ลำพูน จังหวัดลำพูน

๙๓๗,๐๐๐ ๙๓๗,๐๐๐ ๙๓๖,๐๐๐ ๑,๐๐๐

แผนงาน 
อุตสาหกรรม 
และการโยธา

งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าท่ีดิน 
และ
ส่ิงก่อสร้าง

ค่าปรับปรุง 
ท่ีดินและ 
ส่ิงก่อสร้าง

หน้า ๓๓๙ ข้อ ๐๘ 
ค่าปรับปรุงอาคาร 
หอประชุมองค์การ 
บริหารส,วนจังหวัด 
ลำพูน

๓,๙๗๐,๐๐๐ ๓,๙๗๐,๐๐๐ ๕๙๕,๐๐๐ ๓,๓๗๕,๐๐๐



บัญขีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
อนุมัติเม่ือวันท่ี ๒๒ เดีอน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำ๓ อเมีองลำพูน จังหวัดลำพูน 
โอนคร้ังท่ี ๑๔/๒๕๖๕

หน้า ๒๙

แผนงาบ งาน งบ
เงินเดือน/ 

ค ่า.../ 
รายจ่ายอื่น

ประ๓ ท 
รายจ่าย โครงการ/รายการ

งบประมาณท่ี 
อนุมัติตาม 

ข้อบัญญัติ/เทศ 
บัญญัติ

งบประมาณ 
(คงเหลือ) ก่อน 

โอน

(+/-) จำนวนเงิน 
ท่ีโอน

งบประมาณ 
หลังโอน

คำชี้แจงการโอบเงินงบประมาณ 
รายจ่าย

แผนงาน 
บริหารงาน 
ท่ัวไป

งานบริหาร 
ท่ัวไป

งบดำเนินงาน ค่าใช้สอย รายจ่าย 
เกี่ยวเน่ือง 
กับการ 
ปฏิบัติ 
ราฃการท่ีไม่ 
เช้าลักษณะ 
รายจ่ายงบ 
รายจ่ายอื่นๆ

หน้า ๑๕๗ ข้อ ๑๓ 
โครงการผีเกอบรม 
สัมมนา ศึกษาดูงาน 
และพัฒนาบุคลากร 
ขององค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำพูน

๒,๕๐๐,๐๐๐ ๒,๔๘๕,๐๐๐ ๔๙๙,๗๐๐ ๑,๙๘๕,๓๐๐



หน้า ๒๕
บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

อนุมัติเม่ือวันท่ี ๒๒ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำ๓ อเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 

โอนคร้ังท่ี ๑๔/๒๕๖๕

แผนงาน งาบ งบ
เงินเดือน/ 

ค ่า.../ 
รายจ่ายอื่น

ประ๓ ท 
รายจ่าย โครงการ/รายการ

งบประมาณท่ี 
อนุมัติตาม 

ข้อบัญญัติ/เทศ 
บัญญัติ

งบประมาณ 
(คงเหลือ) ก่อน 

โอน

(+/-) จำนวนเงิน 
ท่ีโอบ

งบประมาณ 
หลังโอน

คำซื้แจงการโอนเงินงบประมาณ 
รายจ่าย

แผนงาน 
บริหารงาน 
ท่ัวไป

งานบริหาร 
ท่ัวไป

งบลงทุน ค่าท่ีดิน 
และ
ส่ิงก่อสร้าง

ค่าซ้ือหรือ 
แลกเปล่ียน 
ท่ีดิน

๐๑ ค่าจัดซ้ือท่ีดิน + ๔๕,๙๑๒,๗๐๐ ๔๕,๔๑๒,๗๐๐ เพ่ือเป็นค่าจัดซ้ือท่ีดินเพ่ือก่อสร้าง 
ส่ิงปลูกสร้าง สำหรับการจัดต้ังศูนย์ 
การเรียนรู้, ศูนย์พัฒนาทักษะการ 

อาชีพ สำหรับใช้ดำเนินการ 
จัดบริการสาธารณะ เพ่ือประโยชน์ 
ของประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัดลำพูน 
(สำนักปลัดฯ)

ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 
๒๕๖๑- ๒๕๖๕) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 
๒/๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วน 
จังหวัดลำพูน ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
คุณภาพชีวิตและชุมชนท้องถ่ินให้ 
เข้มแข็ง บนรากฐานทุน ทาง 
วัฒนธรรมชุมชนท้องถ่ินและความ 
ย่ังยืนเชิงนิเวศ รายการท่ี ๑ หน้า ๒



หน้า ๒๖
บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๔ 

อนุมัติเมือวันที ๒๒ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 

โอนครงที ๑๔/๒๔๖๕

แผนงาน งาบ งบ
เงินเดือน/ 

ค ่า.../ 
รายจ่ายอื่น

ประ๓ ท 
รายจ่าย โครงการ/รายการ

งบประมาณที่ 
อนุมัติตาม 

ข้อบัญญัติ/เทศ 
บัญญัติ

งบประมาณ 
(คงเหลือ) ก่อน 

โอน

(+/-) จำนวน 
เงินท่ีโอน

งบประมาณ 
หลังโอน คำชี้แจงการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย

แผนงาน 
อุตสาหกรรม 
และการโยธา

งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าท่ีดิน 
และ
ส่ิงก่อสร้าง

ค่าปรับปรุง 
ท่ีดินและ 
ส่ิงก่อสร้าง

๑๒ ค่าปรับปรุง 
ซ่อมแซมเสริมผิว 
จราจรแอสฟ้ลต์ 
คอนกรีต (Over 
Lay) สายทางบ้าน 
ม่วง หมู่ท่ี ๘ 
(เทศบาลตำบลบ้าน 
แบ้น) เช่ือมบ้านสัน 
มะโก หมู่ท่ี ๔ 
(เทศบาลตำบลท่า 
เชียงทอง) ตำบล 
บ้านแบ้บ อำเภอ 
เมืองลำพูน จังหวัด 
ลำพูน

+ ๙๓๖,๐0 ๐ ๙๓๖,๐๐๐ เพ่ือเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจร 
แอสฟ้ลต์คอนกรีต (Over Lay) สายทาง 
บ้านม่วง หมู่ท่ี ๘ (เทศบาลตำบลบ้านแป้น) 
เช่ือมบ้านสันมะโก หมู่ท่ี ๔ (เทศบาลตำบล 
ท่าเชียงทอง) ตำบลบ้านแป้น อำเภอเมือง 
ลำพูน จังหวัดลำพูน ผิวจราจรกว้าง ๓ - ๔ 
เมตร ยาว ๖๔๒ เมตร หรือมีพ้ืนท่ีผิวจราจร 
ไม่น้อยกว่า ๒,๓๖๓ ตารางเมตร เพ่ือให้ 
ประซาซนมีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคม 
ได้อย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย ตาม 
รายละเอียดและแบบแปลนขององค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดลำพูน โดยปฏิบัติตาม 
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอน 
การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครอง 
ส่วนห้องถ่ิน พ.ศ.๒๔๔๒ มาตรา ๑๗ (กอง 
ช่าง)

ตามแผนพัฒนาห้องถ่ิน (พ.ศ.๒๔๖๑- 
๒๔๖๔) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี ๑/๒๔๖๔ ของ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาผังเมืองและ 
โครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมกลุ่มจังหวัด เพ่ือ 
รองรับการพัฒนาเมืองในอนาคต รายการท่ี 
๑ หน้า ๒



หนา ๒ 6ๆ
บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

อนุมัติเม่ือวันที่ ๒๒ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำ๓ อเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 

โอนคร้ังท่ี <5)๕/๒๕๖๕

แผนงาน งาน งบ
เงินเดือน/ 

ค่า.. J  
รายจ่ายอื่น

ประ๓ ท 
รายจ่าย โครงการ/รายการ

งบประมาณที่ 
อนุมัติตาม 

ข้อบัญญัติ/เทศ 
บัญญัติ

งบประมาณ 
(คงเหลือ) ก่อน 

โอน

(+/-) จำนวนเงิน 
ท่ีโอน

งบประมาณหลัง 
โอน

คำชี้แจงการโอนเงินงบประมาณ 
รายจ่าย

แผนงาน 
อุตสาหกรรม 
และการโยธา

งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าท่ีดิน 
และ
ส่ิงก่อสร้าง

ค่าปรับปรุง 
ท่ีดินและ 
ส่ิงก่อสร้าง

๑๓ ค่าปรับปรุง 
ห้องพักนักกีฬา 
สนามกีฬากลาง 
องค์การบริหารส่วน 
จังหวัดลำพูน

+, ๔๙๙,๗๐๐ ๔๙๙,๗๐๐ เพ่ือเปีนค่าปรับปรุงห้องพักนักกีฬา 
สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วน 
จังหวัดลำพูนตามรายละเอียดและ 
แบบแปลนขององค์การบริหารส่วน 
จังหวัดลำพูน โดยปฏิบัติตาม 
พระราชบัญญ้ติกำหนดแผนและ 
ข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่ _ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 
๒๕๔๒ มาตรา ๑๗ (กองช่าง)

ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 
๒๕๖๑ -๒๕๖๕) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 
๒/๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วน 
จังหวัดลำพูน ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ผังเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือม 
กลุ่มจังหวัด เพ่ือรองรับการพัฒนา 
เมืองในอนาคต รายการท่ี ๓ หน้า ๕



หน้า ๒๘
บัญชีโอบเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

อนุมัติเมื่อวันที่ ๒๒ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำ๓ อเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

โอนคร้ังท่ี ๑๔/๒๕๖๕

แผนงาน งาน งบ
เงินเดือน/ 

ค ่า.../ 
รายจ่ายอื่น

ประ๓ ท 
รายจ่าย โครงการ/รายการ

งบประมาณที่ 
อนุมัติตาม 

ข้อบัญญัติ/เทศ 
บัญญัติ

งบประมาณ 
(คงเหลือ) ก่อน 

โอน

(+/-) จำนวน 
เงินท่ีโอบ

งบประมาณ 
หลังโอน คำซี้แจงการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย

แผนงาน 
อุตสาหกรรม 
และการโยธา

งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าท่ีดิน 
และ
ส่ิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้าง 
ส่ิงสาธารณู 
ปการ

๒๗ ค่าก่อสร้าง 
คลองส่งน้ําคอนกรีต 
เสริมเหล็กบ้านม้าใต้ 
หมู่ท่ี ๕, หมู่ท่ี ๖ 

ตำบลศรีบัวบาน 
เช่ือมบ้านประตูโขง 
หมู่ท่ี ๑๐ ตำบล 
บ้านกลาง อำเภอ 
เมืองลำพูน จังหวัด 
ลำพูน

+ ๒,๔๘๕,๐๐๐ ๒,๔๘๕,๐๐๐ เพ่ือเป็นค่าก่อสร้างคลองส่งน้ําคอนกรีต 
เสริมเหล็กบ้านม้าใต้ หมู่ท่ี ๕, หมู่ท่ี ๖ 
ตำบลศรีบัวบาน เช่ือมบ้านประตูโขง หมู่ท่ี 
๑๐ ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน 
จังหวัดลำพูน ช่วงท่ี ๑ กว้าง ๑.๒๐ เมตร 
สูง ๑.๒๐ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร ช่วงท่ี ๒ 
กว้าง ๒ เมตร สูง ๑.๕๐ เมตร ยาว ๑๗๕ 
เมตร เพ่ือแก้ไขปีญหาความเดือดร้อนของ 
ประซาซนในการใข้น้ําสำหรับการเกษตร 
ตามรายละเอียดและแบบแปลนของ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน โดย 
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและ 
ข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร 
ปกครองส่วนห้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา 
๑๗ (กองช่าง)

ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑- 
๒๕๖๕) เปล่ียนแปลง คร้ังท่ี ๑/๒๕๖๕ ของ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาผังเมืองและ 
โครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมกลุ่มจังหวัด เพ่ือ 
รองรับการพัฒนาเมืองในอนาคต รายการที่ 
๔ หน้า๕



๑.หัวหน้าหน่วยงาน สำนักปลัดฯ กองช่าง และกองการเจ้าหน้าที่ เจ้าของงบประมาณที่ฃอโอนเพิ่ม/โอนลด
- ขอโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.•๒๕๖(ะ เน่ืองจาก ไม่ได้ต้ังงบประมาณเพ่ือการน้ีไว้ จึงมีความจำเปีนต้องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณในคร้ังน้ี 

ซ่ีงการโอนคร้ังน้ีเป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถ่ิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณm a องศ์ทร์ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๒๗ 
(ลงซ่ือ) ^ = * ^  < ไ ” (ลงซ่ือ) '■ ^ - (ลง1ซ่ือ)

(นายพิทักษ์ อ่อนน้อม) (นายพิชัย จาอาบาล)
ผู้อำนวยการกองช่าง หัวหน้าฝ่ายวินัยและส่งเสริมคุณธรรม รักษาราชการแทน

วันท่ี เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
วันท่ี G>vโด็อน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นางสาวณปภัซ อุตตมชัย)
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
วันท่ี พ  เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

๒.ห่วหน่าหน่วยงาหคลํง
ความเหน

บงาหคลัง i f

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

(ลงซ่ือ)

วันท่ี เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(ลงซ่ือ) I / _  )J j J
(นางสาวเอ่ียมศิริ สุริยะ)

ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน รักษาราชการแทน 
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

วันท่ี พ*' เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
๔.การอนุมัติ

๔.® ผู้บริหารท้องถ่ิน
ความเห็น.

(ลงซ่ือ)
(นายอนุสรณ์ วงค์วรรณ)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
วันท่ี พ} เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

๔.๒ สภาท้องถ่ิน มีมติอนุมัติในการประชุมสมัยสามัญ สมัยท่ีสอง คร้ังท่ี ๑ เม่ือวันท่ี ๒๒ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ตามหนังสือองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ท่ี ลพ ๕๑๐๐๒/®๒๓ ลงวันท่ี ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๕


