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

(คร้ังท่ี ๑๘)

ด้วย สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ได้อนุม ัต ิให ้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕:๖๕: (ครั้งที่ ๑๘) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕:๖๓ ข้อ ๒๗ รายละเอียดตามบัญซีโอนเงินฯ แนบท้ายประกาศ

ฉะนั้น เพ ื่อให้เป ็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด ้วยวิธ ีการงบประมาณของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕:๖๓ ข้อ ๓๒ และข้อ ๓๘ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน จึงประกาศ 
การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕:๖๕: (คร้ังท่ี ๑๘) มาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันท่ี d กันยายน พ.ศ.๒๕:๖๕:

(นายอนุสรท! วงค์วรรณ) 
นายกองคก์ารบริหารสว่นจังหวัคลำพนู



หน้า ๑
บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

อนุมัติเมื่อวับที่ ๗ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕าอ๕ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำ๓ อเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 

โอนครั้งท่ี ๑๘/๒๕๖๕

แผนงาน งาน งบ
เงินเดือน/ 

ค่า.. J  
รายจ่ายอื่น

ประ๓ ท 
รายจ่าย โครงการ/รายการ

งบประมาณที ่
อนุมัติตาม 
ข้อบัญญัติ/ 
เทศบัญญัติ

งบประมาณ 
(คงเหลือ) ก่อน 

โอน

(+/-) จำนวนเงินที่ 
โอน

งบประมาณ 
หลังโอน คำชี้แจงการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย

แผนงาน 
งบกลาง

งาบงบกลาง งบกลาง รายจ่าย 
ตามข้อ 
ผูกพัน

รายจ่าย 
ตามข้อ 
ผูกพัน

หนา ๑๓๑ ขอ ๐๓ 
ค่าบำรุงสมาคม 
องค์การบริหารส่วน 
จังหวัดแห่งประเทศไทย

๓๒๓,๑๐๐ ๓๒๓,๑๐๐ ๓๔,๐๐๐ ๒๘๙,๑๐๐

แผนงาน 
บริหารงาน 
ท่ัวไป

งานบริหาร 
ท่ัวไป

งบบุคลากร เงินเดือน 
(ฝ่าย 
การเมือง)

เงินเดือน
เลขานุการ/
ท่ีปรึกษา
นายก
องค์การ
บริหารส่วน
จังหวัด

หน้า ๑๓๕ ข้อ ๐๑  
เงินเดือนเลขานุการ/ที่ 
ปรึกษานายกองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดลำพูน

๑,๐๘๘,๒๘๐ ๘๘๘,๑๒๕ ๑๓๐,๐๐๐ ๘๕๘,๑๒๕

แผนงาน 
บริหารงาน 
ท่ัวไป

งาบบริหาร 
ท่ัวไป

งบบุคลากร เงินเดือน
(ฝ่าย
ประจำ)

ค่าตอบแทน 
พนักงานจ้าง

หน้า ๑๓๘ ข้อ ๐๑  
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

๓๓๓,๓๖๐ ๓๓๓,๓๖๐ ๕๘,๐๐๐ ๒๗๕,๓๖๐



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

อนุมัติเม่ือวันท่ี ๗ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 

โอนครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๕

แผนงาน งาน งบ
เงินเดือน/ 

ค่า.. /
รายจ่ายอื่น

ประ๓ ท 
รายจ่าย โครงการ/รายการ

งบประมาณที่ 
อนุมัติตาม 
ข้อบัญญัติ/ 
เทศบัญญัติ

งบประมาณ 
(คงเหลือ) ก่อน 

โอน

(+/-) จำนวนเงินที่ 
โอน

งบประมาณ 
หลังโอน คำซี้แจงการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย

แผนงาน 
บริหารงาน 
ท่ัวไป

งาบบริหาร 
ท่ัวไป

งบดำเนินงาน ค่าตอบแทน เงินตอบ 
แทนการ 
ปฏิบ้ตงาน 
นอกเวลา 
ราชการ

หน้า ๑๔๒ ข้อ ๐๒ 
เงินตอบแทนการ 
ปฏิบัติงานนอกเวลา 
ราชการ

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐

แผนงาน 
บริหารงาน 
ท่ัวไป

งานบริหาร 
ท่ัวไป

งบดำเนินงาน ค่าไข้สอย รายจ่าย 
เก่ียวเน่ือง 
กับการ 
ปฏิบัติ 
ราชการท่ีไม่ 
เข้าลักษณะ 
รายจ่ายงบ 
รายจ่ายอื่นๆ

หน้า ๑๕๓ ข้อ ๐๙  
โครงการปีกอบรม 
สัมมนาทัศนดืกษาดู 
งานของคณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัด 
ข้าราชการและ 
พนักงานจ้างของ 
องค์การบริหารส่วน 
จังหวัดลำพูน

๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๓๓๘,๐๐๐ ๘๖๒,๐๐๐

แผนงาน 
บริหารงาน 
ท่ัวไป

งาบบริหาร 
ท่ัวไป

งบบุคลากร เงินเดือน
(ฝ่าย
ประจำ)

เงินเดือน 
ข้าราชการ 
หรือ 
พนักงาน 
ส่วนท้องถ่ิน

หน้า ๑๓๖ ข้อ ๐๑  
เงินเดือนข้าราชการ 
องค์การบริหารส่วน 
จังหวัดลำพูน

๖,๑๔๘,๘๐๐ ๖,๑๔๘,๘๐๐ ๑,๐๓๗,๐๐๐ ๕,๑๑๑,๘๐๐



หนา ๓
บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒(£๖๕ 

อนุมัดเมื่อวันที่ ๗ เดือน กับยายน พ.ศ. ๒<£๖๕ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำ๓ อเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 

โอนคร้ังท่ี ๑๘/๒๕๖๕

แผนงาน งาน งบ
เงินเดือน/ 

ค่า.. J  
รายจ่ายอื่น

ประเภท 
รายจ่าย โครงการ/รายการ

งบประมาณที่ 
อนุมัติตาม 
ข้อบัญญัติ/ 
เทศบัญญัติ

งบประมาณ 
(คงเหลือ) ก่อน 

โอน

(+/-) จำนวนเงินที่ 
โอน

งบประมาณ 
หลังโอน คำชี้แจงการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย

แผนงาน 
บริหารงาน 
ท่ัวไป

งานวางแผน 
สถิติและ 
วิซาการ

งบบุคลากร เงินเดือน
(ฝ่าย
ประจำ)

เงินเดือน 
ช้าราชการ 
หรือ
พนักงาน 
ส่วนท้องถ่ิน

หน้า ๑๖๙ ช้อ ๐๑ 
เงินเดือนช้าราชการ 
องค์การบริหารส่วน 
จังหวัด

๖,๙๓๖,๗๒๐ ๖,๙๓๖,๗๒๐ ๖๔๒,๐๐๐ ๖,๒๙๔,๗๒๐

แผนงาน 
บริหารงาน 
ท่ัวไป

งานวางแผน 
สถิติและ 
วิชาการ

งบบุคลากร เงินเดือน
(ฝ่าย
ประจำ)

เงินเดือน 
ช้าราชการ 
หรือ
พนักงาน 
ส่วนท้องถ่ิน

หนา ๑๗๐ ข้อ ๐๑ 
เงินประจำตำแหน่ง

๑๓๙,๒๐๐ ๑๓๙,๒๐๐ ๒๘,๐๐๐ ๑๑๑,๒๐๐

แผนงาน 
บริหารงาน 
ท่ัวไป

งานวางแผน 
สถิติและ 
วิชาการ

งบดำเนินงาน ค่าใช้สอย รายจ่าย 
เก่ียวเนื่อง 
กับการ 
ปฏิบัติ 
ราชการท่ีไม่ 
เช้าลักษณะ 
รายจ่ายงบ 
รายจ่ายอ่ืนๆ

หน้า ๑๗๕ ข้อ ๐๔ 
โครงการประชุม 
ประชาคมและประสาน 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐



หน้า ๔
บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

อนุมัติเม่ือวันที่ ๗ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 

โอนครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๕

แผนงาน งาน งบ
เงินเดือน/ 

ค่า.. J  
รายจ่ายอื่น

ประ๓ ท 
รายจ่าย โครงการ/รายการ

งบประมาณที ่
อนุมัติตาม 
ข้อบัญญัติ/ 
เทศบัญญัติ

งบประมาณ 
(คงเหลือ) ก่อน 

โอน

(+/-) จำบวบเงินที่ 
โอบ

งบประมาณ 
หลังโอน คำชี้แจงการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย

แผนงาน 
บริหารงาน 
ท่ัวไป

งานวางแผน 
สถิติและ 
วิซาการ

งบดำเนินงาน ค่าใช้สอย รายจ่าย 
เก่ียวเน่ือง 
กับการ 
ปฏิบัติ 
ราซการท่ีไม่ 
เช้าลักษณะ 
รายจ่ายงบ 
รายจ่ายอื่นๆ

หน้า ๑๗๖ ข้อ ๐๕ 
โครงการผีเกอบรมและ 
พัฒนาลักยภาพองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 
และกลุ่มผู้ใช้น้ําเขิง 
พ้ืนท่ีจังหวัดลำพูน

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๑๘๕,๘๖๐ ๑๔,๑๔๐

แผนงาบ
งบกลาง

งาบงบกลาง งบกลาง งบกลาง เงินสมทบ 
กองทุน 
ประกัน 
สังคม

หน้า ๑๒๘ ข้อ ๐๑  
เงินสมทบกองทุน 
ประกันสังคม

๑ 1๐๐๔,๔๐๐ ๑,๐๐๔,๔๐๐ ๒๗๐,๐๐๐ ๗๓๔,๔๐๐

แผนงาบ 
งบกลาง

งานงบกลาง งบกลาง งบกลาง เงินสมทบ 
กองทุนเงิน 
ทดแทน

หน้า ๑๒๙ ข้อ ๐๑  
เงินสมทบกองทุนเงิน 
ทดแทน

๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๕๕,๐๐๐



หน้า ๕
บัญชีโอบเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

อนุบัติเม่ือวันที่ ๗ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 

โอบคร้ังท่ี ๑๘/๒๕๖๕

แผนงาบ งาน งบ
เงินเดือน/ 

ค่า.. J  
รายจ่ายอื่น

ประ๓ ท 
รายจ่าย โครงการ/รายการ

งบประมาณที่ 
อนุม้ตตาม 
ข้อบัญญัติ/ 
เทศบัญญัติ

งบประมาณ 
(คงเหลือ) ก่อน 

โอน

(+/-) จำนวนเงินที่ 
โอน

งบประมาณ 
หลังโอบ คำชี้แจงการโอบเงินงบประมาณรายจ่าย

แผนงาน 
งบกลาง

งานงบกลาง งบกลาง งบกลาง รายจ่าย 
ตามข้อ 
ผูกพัน

หนา ๑๓๑ ข้อ ๐๑ 
เงินช่วยค่าครองชีพ 
ผู้รับบำนาญ (ซ.ค.บ.)

๔๕๐,๐๐๐ ๔๔๘,๘๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๔๒๘,๘๐๐

แผนงาน 
บริหารงาน 
ท่ัวไป

งาน
บริหารงาน 
คลัง

งบบุคลากร เงินเดือน
(ฝ่าย
ประจำ)

เงินเดือน 
ข้าราซการ 
หรือ
พนักงาน 
ส่วนท้องถ่ิน

หน้า ๑๘๗ ข้อ ๐๑ 
เงินเดือนข้าราชการ 
องค์การบริหารส่วน 
จังหวัด

๕,๐๗๖,๖๐๐ ๕,๐๗๖,๖๐๐ ๒,๓๘๐,๐๐๐ ๒,๖๙๖,๖๐๐

แผนงาน 
บริหารงาน 
ท่ัวไป

งาน
บริหารงาน 
คลัง

งบบุคลากร เงินเดือน
(ฝ่าย
ประจำ)

เงินเพ่ิม 
ต่างๆ ของ 
ข้าราชการ 
หรือ
พนักงาน 
ส่วนท้องถ่ิน

หน้า ๑๘๘ ข้อ ๐๒ 
เงินเพิ่มค่าครองชีพ 
ช่ัวคราว

๑๑๑,๘๖๐ ๑๑๑,๘๖๐ ๗๔,๐๐๐ ๓๗,๙๖๐

แผนงาบ 
บริหารงาน 
ท่ัวไป

งาน
บริหารงาน 
คลัง

งบบุคลากร เงินเดือน
(ฝ่าย
ประจำ)

เงินประจำ 
ตำแหน่ง

หน้า ๑๘๘ ข้อ ๐๑ 
เงินประจำตำแหน่ง

๒๒๔,๔๐๐ ๒๒๔,๔๐๐ ๕๒,๐๐๐ ๑๗๒,๔๐๐



หน้า ๖
บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

อนุม้ติเม่ือวันที่ ๗ เดีอน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำ๓ อเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 

โอนครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๕

แผนงาน งาน งบ
เงินเดือน/ 

ค ่า ../  
รายจ่ายอื่น

ประ๓ ท 
รายจ่าย โครงการ/รายการ

งบประมาณที ่
อนุมัติตาม 
ข้อบัญญัติ/ 
เทศบัญญัติ

งบประมาณ 
(คงเหลือ) ก่อน 

โอน

(+/-) จำนวนเงินที ่
โอบ

งบประมาณ 
หลังโอบ คำชี้แจงการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย

แผนงาน 
บริหารงาน 
ท่ัวไป

งาน
บริหารงาน 
คลัง

งบบุคลากร เงินเดือน
(ฝ่าย
ประจำ)

เงินเพ่ิม 
ต่างๆ ของ 
พนักงานจ้าง

หน้า ๑๘๙ ข้อ ๐๑  
เงินเพ่ิมค่าครองชีพ 
ช่ัวคราว

๔๗,๗๐๐ ๔๗,๗๐๐ ๒๓,๐๐๐ ๒๔,๗๐๐

แผนงาน 
บริหารงาน 
ท่ัวไป

งาน
บริหารงาน 
คลัง

งบดำเนินงาน ค่าใช้สอย รายจ่าย 
เก่ียวกับ 
การรับรอง 
และพิธีการ

หน้า ๑๙๔ ข้อ ๐๑  
ค่ารับรอง

010,000 ๓๐,๐๐๐ ๒๙,๐๐๐ ๑,๐๐๐

แผนงาน 
บริหารงาบ 
ท่ัวไป

งาน
บริหารงาน 
คลัง

งบดำเนินงาน ค่าใช้สอย รายจ่าย 
เก่ียวเน่ือง 
กับการ 
ปฏิบัติ 
ราชการท่ีไม่ 
เช้าลักษณะ 
รายจ่ายงบ 
รายจ่ายอื่นๆ

หน้า ๑๙ ๖ ข้อ ๐๓ 
โครงการเพ่ิม 
ประสิทธิภาพการ 
จัดเก็บรายได้ของ 
องค์การบริหารส่วน 
จังหวัดลำพูน

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๓๒,๐๐๐ ๖๘,๐๐๐



หน้า ๗
บัญซีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

อนุมัติเม่ือวันที่ ๗ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 

โอนครั้งท่ี ๑๘/๒๕๖๕

แผนงาน งาน งบ
เงินเดือน/ 

ค่า.. J  
รายจ่ายอื่น

ประ๓ ท 
รายจ่าย โครงการ/รายการ

งบประมาณที ่
อนุมัติตาม 
ข้อบัญญัติ/ 
เทศบัญญัติ

งบประมาณ 
(คงเหลือ) ก่อน 

โอน

(+/-) จำนวนเงินที ่
โอน

งบประมาณ 
หลังโอน คำชี้แจงการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย

แผนงาน 
บริหารงาน 
ท่ัวไป

งาน
บริหารงาน 
คลัง

งบดำเนินงาน ค่าสาธารพ ู
ปโภค

ค่าไฟฟ้า หนา ๒๐๑ ข้อ ๐๑  
ค่าไฟฟ้า

๕,๗๕๐,๐๐๐ ๕,๗๕๐,๐๐๐ Ĝ Ĝ OjOOO ๔,๗๖๐,๐๐๐

แผนงาน 
บริหารงาน 
ท่ัวไป

งาน
บริหารงาน 
คลัง

งบดำเนินงาน ค่าสาธารญ 
ปโภค

ค่าน้ําประปา หน้า ๒๐๑ ข้อ ๐๑  
ค่าน้ําประปา

๑๙๐,๐๐๐ (ร)̂ !0 ,0 0 0 ๔๙,๐๐๐ ๑๔๑,๐๐๐

แผนงาน 
บริหารงาน 
ท่ัวไป

งาน
บริหารงาน 
คลัง

งบดำเนินงาน ค่าสาธารพ ู
ปโภค

ค่าโทรศัพท์ หน้า ๒๐๑ ข้อ ๐๑  
ค่าโทรศัพท์

๒๓๙,๐๐๐ ๒๓๙,๐๐๐ ๙๔,๐๐๐ ๑๔๕,๐๐๐

แผนงาน 
บริหารงาน 
ท่ัวไป

งาน
บริหารงาน 
คลัง

งบดำเนินงาน ค่าสาธารพ ู
ปโภค

ค่าไปรษณีย์ หน้า ๒๐๑ ข้อ ๐๑  
ค่าไปรษณีย์

0100,000 ๓๐๐,๐๐๐ ๓๔,๐๐๐ ๒๖๖,๐๐๐

แผนงาน 
บริหารงาน 
ท่ัวไป

งาน
บริหารงาน 
คลัง

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ 
สำนักงาน

หน้า ๒๐๓ ขอ ๐๒ 
โต๊ะทำงาน

๖๖,๐๐๐ ๖๖,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐ ๕๔,๐๐๐



หนำ ๘
บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ-ศ. ๒๕๖๕ 

อนุมัติเม่ือวันท่ี ๗ เดือน กันยายน พ-ศ. ๒๕๖๕ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำ๓ อเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 

โอนครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๕

แผนงาน งาน งบ
เงินเดือน/ 

ค ่า ../  
รายจ่ายอื่น

ประ๓ ท 
รายจ่าย โครงการ/รายการ

งบประมาณที ่
อนุมัติตาม 
ข้อบัญญัติ/ 
เทศบัญญัติ

งบประมาณ 
(คงเหลีอ) ก่อน 

โอน

(+/-) จำนวนเงินที ่
โอน

งบประมาณ 
หลังโอน คำชี้แจงการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย

แผนงาน 
บริหารงาน 
ท่ัวไป

งาน
บริหารงาน 
คลัง

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ 
คอมพิวเตอร์ 
หรืออิเล็ก 
ทรอนิกส์

หน้า ๒๐๗ ข้อ ๐๓ 
เคร่ืองสำรองไฟฟ้า

๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ๒๘,๐๐๐

แผนงาน 
อุตสาหกรรม 
และการโยธา

งานบริหาร 
ท่ัวไป 
เก่ียวกับ 
อุตสาหกรรม 
และการโยธา

งบบุคลากร เงินเดือน 
(ฝ่าย 
ประจำ)

เงินเดือน 
ข้าราชการ 
หรือ
พนักงาน 
ส่วนท้องถ่ิน

หน้า ๒๙๕ ข้อ ๐๑  
เงินเดือนข้าราชการ 
องค์การบริหารส่วน 
จังหวัด

๙,๐๙๐,๕๖๐ ๒,๖๔๐,๕๖๐ ๑๔,๐๐๐ ๒,๖๒๖,๕๖๐

แผนงาน 
อุตสาหกรรม 
และการโยธา

งานบริหาร 
ท่ัวไป 
เก่ียวกับ 
อุตสาหกรรม 
และการโยธา

งบบุคลากร เงินเดือน 
(ฝ่าย 
ประจำ)

เงินประจำ 
ตำแหน่ง

หน้า ๒๙๕ ข้อ ๐๑  
เงินประจำตำแหน่ง

๑๓๙,๒๐๐ ๑๓๙,๒๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๑๑๔,๒๐๐

แผนงาน 
อุตสาหกรรม 
และการโยธา

งานบริหาร 
ท่ัวไป 
เก่ียวกับ 
อุตสาหกรรม

งบบุคลากร เงินเดือน
(ฝ่าย
ประจำ)

ค่าจ้าง 
ลูกจ้าง 
ประจำ

หน้า ๒๙๖ ข้อ ๐๑  
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ

๖๐๗,๕๖๐ ๓๖๗,๒๒๐ ๓๖๗,๐๐๐ ๒๒๐



หน้า ๙
บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

อนุมัติเม่ือวันที่ ๗ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำ๓ อเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 

โอนครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๕

แผนงาน งาน งบ
เงินเดือน/ 

ค่า.. J  
รายจ่ายอื่น

ประเภท 
รายจ่าย โครงการ/รายการ

งบประมาณที ่
อนุมัติตาม 
ข้อบัญญัติ/ 
เทศบัญญัติ

งบประมาณ 
(คงเหลือ) ก่อน 

โอน

(+/-) จำนวนเงินที ่
โอน

งบประมาณ 
หลังโอน ค0าชี้แจงการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย

แผนงาน 
อุตสาหกรรม 
และการโยธา

งานบริหาร 
ท่ัวไป 
เก่ียวกับ 
อุตสาหกรรม 
และการโยธา

งบบุคลากร เงินเดือน
(ฝ่าย
ประจำ)

ค่าตอบแทน 
พนักงานจ้าง

หน้า ๒๙๖ ข้อ ๐๑  
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

๓๙๙,๗๒๐ ๕๒๖,๕๖๐ ๔๕,๐๐๐ ๔๘๑,๕๖๐

แผนงาน 
อุตสาหกรรม 
และการโยธา

งานบริหาร 
ท่ัวไป 
เก่ียวกับ 
อุตสาหกรรม 
และการโยธา

งบดำเนินงาน ค่าตอบแทน ค่าตอบแทน 
การปฏิบัติ 
งานนอก 
เวลา 
ราชการ

หน้า ๒๙๖ ข้อ ๐๑  
เงินตอบแทนการ 
ปฏิบัติงานนอกเวลา 
ราชการ

๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๒๗๓,๐๐๐ ๕๒๗,๐๐๐

แผนงาน 
อุตสาหกรรม 
และการโยธา

งานบริหาร 
ท่ัวไป 
เก่ียวกับ 
อุตสาหกรรม 
และการโยธา

งบดำเนินงาน ค่าใช้สอย รายจ่าย 
เก่ียวกับ 
การรับรอง 
และพิธีการ

หน้า ๒๙๗ ข้อ ๐๑  
ค่ารับรอง

ดา0 ,0 0 0 ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐



หน้า ๑๐
บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

อนุมัติเม่ือวันที่ ๗ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒(£๖๕ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำ๓ อเมีองลำพูน จังหวัดลำพูน 

โอนครั้งท่ี ๑๘/๒๕๖๕

แผนงาน งาบ งบ
เงินเดือน/ 

ค่า.. J  
รายจ่ายอื่น

ประ๓ ท 
รายจ่าย โครงการ/รายการ

งบประมาณที ่
อนุมัติตาม 
ข้อบัญญัติ/ 
เทศบัญญัติ

งบประมาณ 
(คงเหลีอ) ก่อน 

โอน

(+/-) จำนวนเงินที ่
โอน

งบประมาณ 
หลังโอบ คำฃี้แจงการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย

แผนงาน 
อุตสาหกรรม 
และการโยธา

งานบริหาร 
ท่ัวไป 
เก่ียวกับ 
อุตสาหกรรม 
และการโยธา

งบดำเนินงาน ค่าใช้สอย รายจ่าย 
เก่ียวเน่ือง 
กับการ 
ปฎิ,มติ 
ราชการท่ีไม่ 
เช้าลักษณะ 
รายจ่ายงบ 
รายจ่ายอื่นๆ

หน้า ๒๙๘ ข้อ ๐๒ 
ค่าลงทะเบียนในการ 
ปีกอบรมของเจ้าหน้าท่ี 
ท้องถ่ิน

๒๐๐,๐๐๐ ๒๘๒,๕๐๐ ๖๒,๐๐๐ ๒๒๐,๕๐๐

แผนงาน 
อุตสาหกรรม 
และการโยธา

งานบริหาร 
ท่ัวไป 
เก่ียวกับ 
อุตสาหกรรม 
และการโยธา

งบดำเนินงาน ค่าใช้สอย ค่าบำรุง 
รักษาและ 
ซ่อมแซม

หน้า ๒๙๘ ข้อ ๐๑  
ค่าบำรุงรักษาและ 
ซ่อมแซม

๔,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๖๐๐,๐๐๐ ๑,๔๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐

แผนงาน 
อุตสาหกรรม 
และการโยธา

งานก่อสร้าง งบบุคลากร เงินเดือน
(ฝ่าย
ประจำ)

เงินเพ่ิม 
ต่างๆของ 
ช้าราชการ 
หรือ
พนักงาน 
ส่วนท้องถ่ิน

หน้า ๓๐๐ ข้อ ๐๑  
เงินเพ่ิมค่าครองชีพ 
ช่ัวคราว

๓๖๖,๖๖๐ (>n«D*D, <D <00 ๓๕๐,๐๐๐ ๑๖ ,๖๖๐



หน้า ๑๑
บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

อนุมัติเม่ือวันท่ี ๗ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำ๓ อเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 

โอนครั้งท่ี <5)๕/๒๕๖๕

แผนงาน งาบ งบ
เงินเดือน/ 

ค่า.. J  
รายจ่ายอื่น

ประ๓ ท 
รายจ่าย โครงการ/รายการ

งบประมาณที่ 
อนุมัติตาม 
ข้อบัญญัติ/ 
เทศบัญญัติ

งบประมาณ 
(คงเหลือ) ก่อน 

โอน

(+/-) จำนวนเงินที่ 
โอน

งบประมาณ 
หลังโอบ คำชี้แจงการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย

แผนงาน 
อุตสาหกรรม 
และการโยธา

งาบก่อสร้าง งบบุคลากร เงินเดือน
(ฝ่าย
ประจำ)

ค่าตอบแทน 
พนักงานจ้าง

หน้า ๓๐๑ ข้อ ๐๑  
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

๑ ๕, ๕ ๕๕1 ๐ ๕ ๐ ๑๓,๗๕๖,๐๘๐ ๗๘๔,๐๐๐ ๑๒,๙๗๒,๐๘๐

แผนงาน 
อุตสาหกรรม 
และการโยธา

งานก่อสร้าง งบดำเนินงาน ค่าใช้สอย รายจ่าย 
เพ่ือให้ 
ได้มาซ่ึง 
บริการ

หนา ๓๐๒ ข้อ ๐๒ 
ค่าจ้างเหมาออกแบบ 
เขียนแบบและตกแต่ง 
อาคารสถานที่

๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๖๘๑,๕๐๐ ๘๐๘,๕๐๐

แผนงาน 
อุตสาหกรรม 
และการโยธา

งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าท่ีดิน 
และ
ส่ิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้าง 
ส่ิงสาธารณู 
ปการ

หน้า ๓๐๖ ข้อ ๐๑  
ค่าก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายทางบ้านเหล่า หมู่ท่ี 
๑๒ ตำบลมะเขือแจ ้

เชื่อมถนนบ้านสะแล่ง- 
ดอยฃะม้อ และถนน 

เลียบคันคลอง 
ซลประทาน ตำบลศรี 
บัวบาน อำเภอเมือง 
ลำพูน จังหวัดลำพูน

๑,๓๐๕,๐๐๐ ๑,๓๐๕,๐๐๐ ๑๕๖,๐๐๐ ๑,๑๕๙,๐๐๐



หน้า ๑๒
บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

อนุมัติเม่ือวันท่ี ๗ เดีอน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำ๓ อเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 

โอนครั้งท่ี ๑๘/๒๕๖๕

แผนงาน งาน งบ
เงินเดือน/ 

ค่า.. J  
รายจ่ายอื่น

ประเภท 
รายจ่าย โครงการ/รายการ

งบประมาณที่ 
อนุมัติตาม 
ข้อบัญญัติ/ 
เทศบัญญัติ

งบประมาณ 
(คงเหลือ) ก่อน 

โอน

(+/-) จำนวนเงินที ่
โอบ

งบประมาณ 
หลังโอน คำซี้แจงการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย

แผนงาน 
อุตสาหกรรม 
และการโยธา

งานก่อสร้าง งบลงทุบ ค่าท่ีดิน 
และ
ส่ิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้าง 
ส่ิงสาธารณู 
ปการ

หน้า ๓๐๘ ข้อ ๐๓ 
ค่าก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายทางบ้านก่เส้า

.«=! o ข * «3* หมู่ท ๒ ตาบลเหมองจ
เช่ือมตำบลบ้านแป้น
อำเภอเมืองลำพูน
จังหวัดลำพูน

๑,๖๐๔,๐๐๐ ๑,๖๐๔,๐๐๐ ๒๖๔,๐๐๐ ๑,๓๔๐,๐๐๐

แผนงาน 
อุตสาหกรรม 
และการโยธา

งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าท่ีดิน 
และ
ส่ิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้าง 
ส่ิงสาธารณู 
ปการ

หน้า ๓๑๑ ข้อ ๐๖  
ค่าก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณถนนทล.๑๐๓๐ 
บ้านหนองข้างคืน 

หมู่ท่ี ๔ ตำบลหนอง 
ข้างคืน เช่ือมตำบล 
อุโมงค์ และตำบล 
เหมืองง่า อำเภอเมือง 
ลำพูน จังหวัดลำพูน

๑,๔๑๗,๐๐๐ ๑,๔๑๗,๐๐๐ ๑๑๙,๐๐๐ ๑,๒๙๘,๐๐๐



หนิา ๑๓
บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

อนุมัติเม่ือวับท่ี ๗ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 

โอนครงที่ ๑๘/๒๕๖๕

แผนงาน งาน งบ
เงินเดือน/ 

ค่า.. /  
รายจ่ายอื่น

ประ๓ ท 
รายจ่าย โครงการ/รายการ

งบประมาณที ่
อนุมัติตาม 

ข้อบัญญัติ/ 
เทศบัญญัติ

งบประมาณ 
(คงเหลือ) ก่อน 

โอน

(+/-) จำนวนเงินท่ี 
โอบ

งบประมาณ 
หลังโอบ คำขี้แจงการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย

แผนงาน 
อุตสาหกรรม 
และการโยธา

งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าท่ีดิน 
และ
ส่ิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้าง 
ส่ิงสาธารณู 
ปการ

หน้า ๓๑๒ ข้อ ๐๗ 
ค่าก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายทางบ้านห้วย 
แทงใต้ หมู่ท่ี ๑๕ 
ตำบลบ้านโอ่ง เช่ือม 
บ้านห้วยแทง หมู่ท่ี ๕, 
บ้านทุ่งม่าน หมู่ท่ี ๔ 
ตำบลป่าพลู อำ๓ อบ้าน 
โอ่ง จังหวัดลำพูน

๒,๗๘๖,๐๐๐ ๒,๗๘๖,๐๐๐ ๔๙๘,๐๐๐ ๒,๒๘๘,๐๐๐

แผนงาน 
อุตสาหกรรม 
และการโยธา

งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าท่ีดิน 
และ
ส่ิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้าง 
ส่ิงสาธารณู 
ปการ

หน้า ๓๑๓ ข้อ ๐๘ 
ค่าก่อสร้างถนนผิว 
จราจรหินคลุก 
สายทางบ้านอุดม 
พัฒนา หมู่ท่ี ๑๒ ตำบล 
ศรีวิชัย เช่ือมบ้านแม่ดิน 
หมู่ท่ี ๓ ตำบลแม่ดิน 

อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

๑,๕๗๔,๐๐๐ ๑,๕๗๔,๐๐๐ ๗๗,๐๐๐ ๑,๔๙๗,๐๐๐



หน้า ๑๔
บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๔ 

อนุมัติเม่ือวันที่ ๗ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๔๖๔ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำ๓ อเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 

โอนครั้งท่ี ๑๘/๒๔๖๔

แผนงาน งาน งบ
เงินเดือน/ 

ค่า.. J  
รายจ่ายอื่น

ประ๓ ท 
รายจ่าย โครงการ/รายการ

งบประมาณที ่
อนุมัติตาม 
ข้อบัญญัติ/ 
เทศบัญญัติ

งบประมาณ 
(คงเหลือ) ก่อน 

โอน

(+/-) จำนวนเงินที ่
โอน

งบประมาณ 
หลังโอน คำชี้แจงการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย

แผนงาน 
อุตสาหกรรม 
และการโยธา

งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าท่ีดิน 
และ
ส่ิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้าง 
ส่ิงสาธารณู 
ปการ

หน้า ๓๑๗ ข้อ ๑๒ 
ค่าก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายทางบ้านหนอง 
สมณะ หมู่ท่ี ๒ ตำบล 
นครเจดีย์ เช่ือมบ้าน 
ใหม่ป่าฝาง หมู่ท่ี ๑๔ 
ตำบลน้ําดิบ อำเภอป่า 
ซาง จังหวัดลำพูน

๑ 1๔๐๖,๔๐๐ ๑,๔๐๖,๔๐๐ ๓๑๖,๔๐๐ ๑,๑๙๐,๐๐๐

แผนงาน 
อุตสาหกรรม 
และการโยธา

งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าท่ีดิน 
และ
ส่ิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้าง 
ส่ิงสาธารณู 
ปการ

หน้า ๓๒๐ ข้อ ๑๔ 
ค่าก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านดอนตอง หมู่ท่ี ๔ 
ตำบลแม่แรง เช่ือม 
บ้านป่าสีเสียด 
(บ้านลอม) หมู่ท่ี ๘ 
ตำบลท่าตุ้ม อำเภอ 
ป่าซาง จังหวัดลำพูน

๒,๗๐๖,๔๐๐ ๒,๖๙๘,๐๐๐ ๓๐๑,๐๐๐ ๒,๓๙๗,๐๐๐



หนา ๑๕
บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ-ศ. ๒๕๖๕ 

อนุมัติเม่ือวันท่ี ๗ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำ๓ อเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 

โอนครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๕

แผนงาน งาน งบ
เงินเดือน/ 

ค่า.. J  
รายจ่ายอื่น

ประเภท 
รายจ่าย โครงการ/รายการ

งบประมาณที่ 
อนุมัติตาม 
ข้อบัญญัติ/ 
เทศบัญญัติ

งบประมาณ 
(คงเหลือ) ก่อน 

โอบ

(+/-) จำนวนเงินที่ 
โอน

งบประมาณ 
หลังโอน คำชี้แจงการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย

แผนงาน 
อุตสาหกรรม 
และการโยธา

งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าท่ีดิน 
และ
ส่ิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้าง 
ส่ิงสาธารณู 
ปการ

หน้า ๓๒๓ ข้อ ๑๘ 
ค่าก่อสร้างงาบปีองกัน 
การกัดเซาะและ 
พังทลายของดินบริเวณ 
คอสะพาน1ข้ามลำนาลี้ 
บ้านแม่ปีอกเหนือ 
หมู่ท่ี ๕ ตำบลศรีวิชัย 
อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

๑,๓๐๐,๐๐๐ ๑,๓๐๐,๐๐๐ ๒๐๑,๐๐๐ ๑,๐๙๙,๐๐๐

แผนงาน 
อุตสาหกรรม 
และการโยธา

งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าท่ีดิน 
และ
ส่ิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้าง 
ส่ิงสาธารณู 
ปการ

หน้า ๓๒๙ ข้อ ๒๔ 
ค่าก่อสร้างคลองส่งน้ํา 
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ลำเหมืองดอยแซ่ 
บ้านแพะยันต์ หมู่ท่ี ๒ 
(ทต.ทากาศเหนือ) 
เชื่อมบ้านเกาะทราย 
หมู่ท่ี ๕ (ทต.ทากาศ) 
ตำบลทากาศ อำเภอ 
แม่ทา จังหวัดลำพูน

๑,๕๑๗,๐๐๐ ๑,๕๑๗,๐๐๐ ๓๒๙,๐๐๐ ๑,๑๘๘,๐๐๐



หน้า ๑๖
บัญชีโอบเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒<£'๖๕ 

อนุมัติเม่ือวับท่ี ๗ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒<£๖๕ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 

โอนครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๕

แผนงาบ งาน งบ
เงินเดือน/ 

ค่า.. /  
รายจ่ายอื่น

ประ๓ ท 
รายจ่าย โครงการ/รายการ

งบประมาณที ่
อนุมัติตาม 
ข้อบัญญัติ/ 
เทศบัญญัติ

งบประมาณ 
(คงเหลือ) ก่อน 

โอน

(+/-) จำนวนเงินท่ี 
โอบ

งบประมาณ 
หลังโอบ คำชี้แจงการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย

แผนงาน 
อุตสาหกรรม 
และการโยธา

งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าท่ีดิน 
และ
ส่ิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้าง 
ส่ิงสาธารณู 
ปการ

หน้า ๓๓๐ ข้อ ๒๕ 
ค่าก่อสร้างคลองส่งน้ํา 
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ฝายทุ่งโอ่ง หมู่ท่ี ๙ 
บ้านหนองหลัก ตำบล 
ตะเคียนปม เช่ือมบ้าน 
ทุ่งเป็ด หมู่ท่ี ๑  ตำบล 
ทุ่งหัวข้าง อำเภอทุ่งหัว 
ข้าง จังหวัดลำพูน

๗๑๗,๐๐๐ ๗๑๗,๐๐๐ ๑๘๒,๐๐๐ ๕๓๕,๐๐๐

แผนงาบ 
อุตสาหกรรม 
และการโยธา

งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าท่ีดิน 
และ
ส่ิงก่อสร้าง

ค่าปรับปรุง 
ท่ีดินและ 
ส่ิงก่อสร้าง

หนา ๓๓๓ ขอ ๐๒ 
ค่าปรับปรุงซ่อมแซม 
เสริมผิวจราจร 
แอสฟัลตํคอนกรีต 
(Over lay) บริเวณ 
หน้าวัดกอม่วง ถนน 
ทล.๑๐๓๐ -  ถนนทล. 
๑ ๐ ๖  บ้านกอม่วง 
หมู่ท่ี ๒ ตำบลอุโมงค์ 
อำเภอเมืองลำพูน 
จังหวัดลำพูน

๑,๑๘๓,๐๐๐ ๑,๑๘๓,๐๐๐ ๕๓,๐๐๐ ๑,๑๓๐,๐๐๐



หน้า ๑๗
บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

อนุมัติเม่ือวับท่ี ๗ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำ๓ อเมีองลำพูน จังหวัดลำพูน 

โอนคร้ัง'ท่ี ๑๘/๒๕๖๕

แผนงาน งาน งบ
เงินเดือน/ 

ค่า... /  
รายจ่ายอื่น

ประ๓ ท 
รายจ่าย โครงการ/รายการ

งบประมาณที่ 
อนุมัติตาม 
ข้อบัญญัติ/ 
เทศบัญญัติ

งบประมาณ 
(คงเหลือ) ก่อน 

โอน

(+/-) จำนวนเงินที ่
โอน

งบประมาณ 
หลังโอน คำขี้แจงการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย

แผนงาน 
อุตสาหกรรม 
และการโยธา

งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าท่ีดิน 
และ
ส่ิงก่อสร้าง

ค่าปรับปรุง 
ท่ีดินและ 
ส่ิงก่อสร้าง

หน้า ๓๓๔ ข้อ ๐๓ 
ค่าปรับปรุงซ่อมแซม 
เสริมผิวจราจร 
แอสฟ้ลต์คอนกรีต 
(Over lay) สายทาง 
บ้านสันต้นธง หมู่ท่ี ๑ 
ตำบลต้นธง (บริเวณ 
แยกโรงเรียนอรพิน) 
เช่ือมตำบลในเมือง 
อำเภอเมืองลำพูน 
จังหวัดลำพูน

๒,๗๘๗,๐๐๐ ๒,๗๘๗,๐๐๐ ๑๒๗,๐๐๐ ๒,๖๖๐,๐๐๐

แผนงาน 
อุตสาหกรรม 
และการโยธา

งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าท่ีดิน 
และ
ส่ิงก่อสร้าง

ค่าปรับปรุง 
ท่ีดินและ 
ส่ิงก่อสร้าง

หน้า ๓๓๕ ข้อ ๐๔ 
ค่าซ่อมสร้างถนนหิน 
คลุกบดอัดแน่น 
สายทางซอย ๗ 
บ้านห้วยเด่ือ หมู่ท่ี ๙ 
ตำบลทาขุมเงิน อำเภอ 
แม่ทา เช่ือมบ้านโป่งรู 
หมู่ท่ี ๕ ตำบลนครเจดีย ์
อำเภอป่าซาง จังหวัด 

ลำพูน

๑,๑๙๘,๐๐๐ ๑,๑๙๘,๐๐๐ ๑๔๘,๐๐๐ ๑,๐๕๐,๐๐๐



หนา ๑๘
บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

อนุมัติเม่ือวันท่ี ๗ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 
องค์การบริหารส่วนวังหวัดลำพูน อำ๓ อเมีองลำพูน วังหวัดลำพูน 

โอนครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๕

แผนงาน งาน งบ
เงินเดือน/ 

ค่า.. J  
รายจ่ายอื่น

ประเภท 
รายจ่าย โครงการ/รายการ

งบประมาณที่ 
อนุมัติตาม 
ข้อบัญญัติ/ 
เทศบัญญัติ

งบประมาณ 
(คงเหลือ) ก่อน 

โอน

(+/-) จำนวนเงินที ่
โอน

งบประมาณ 
หสังโอน คำชี้แจงการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย

แผนงาน 
อุตสาหกรรม 
และการโยธา

งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าท่ีดิน 
และ
ส่ิงก่อสร้าง

ค่าปรับปรุง 
ท่ีดินและ 
ส่ิงก่อสร้าง

หน้า ๓๓๗ ข้อ ๐๖  
ค่าปรับปรุงซ่อมแซม 
คันสระเก็บน้ําห้วย 
แม่ปวงตอนบน 
บ้านหนองป่าตึง 
หมู่ท่ี ๒ ตำบลทุ่งหัวข้าง 
อำเภอทุ่งหัวข้าง 

จังหวัดลำพูน

๘๕๘,๐๐๐ ๘๕๘,๐๐๐ ๒๑๕,๐๐๐ ๖๔๓,๐๐๐

แผนงาน 
อุตสาหกรรม 
และการโยธา

งาบก่อสร้าง งบดำเนินงาน ค่าวัสดุ วัสดุสนาม ตามบัญชีโอนเงินๆ 
คร้ังท่ี ๙/๒๕๖๕ 
หน้า ๕ ข้อ ๐๒ 
วัสดุสนาม

6ท010,000 ๗,๒๔๓ ๓๒๒,๗๕๗

แผนงานงบ 
กลาง

งานงบกลาง งบกลาง งบกลาง เงินสมทบ 
กองทุน 
ประกันสังคม

หน้า ๑๒๘ ข้อ ๐๒ 
เงินสมทบกองทุน 
ประกันสังคม

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๑๖๐,๐๐๐



หนา ๑๙
บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

อนุมัติเม่ือวันท่ี ๗ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำ๓ อเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 

โอนครั้งท่ี ๑๘/๒๕๖๕

แผนงาน งาบ งบ
เงินเดือน/ 

ค ่า .../ 
รายจ่ายอื่น

ประ๓ ท 
รายจ่าย โครงการ/รายการ

งบประมาณที ่
อนุมัติตาม 
ข้อบัญญัติ/ 
เทศบัญญัติ

งบประมาณ 
(คงเหลือ) ก่อน 

โอน

(+/-) จำนวนเงินที ่
โอน

งบประมาณ 
หลังโอบ คำชี้แจงการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย

แผนงานงบ 
กลาง

งานงบกลาง งบกลาง งบกลาง เงินสมทบ 
กองทุน 
ประกันสังคม

หน้า ๑๒๘ ขอ ๐๓ 
เงินสมทบกองทุน 
ประกันสังคมของ 
พนักงานจ้าง (ท่ีได้รับ 
การจัดสรรจาก 
ส่วนกลาง)

๕๖,๐๐๐ ๕๖,๐๐๐ ๑๙,๐๐๐ ๓๗,๐๐๐

แผนงานงบ 
กลาง

งานงบกลาง งบกลาง งบกลาง เงินสมทบ 
กองทุน 
ประกันสังคม

หน้า ๑๒๘ ข้อ ๐๔ 
เงินสมทบกองทุน 
ประกันสังคม 
พนักงานจ้าง (ภารกิจ 
ถ่ายโอนสนามกีฬา)

๓๘,๐๐๐ ๓๘,000 ๑๐,๐๐๐ ๒๘,๐๐๐

แผนงานงบ 
กลาง

งานงบกลาง งบกลาง งบกลาง รายจ่าย 
ตามข้อ 
ผูกพัน

หน้า ๑๓๑ ข้อ ๐๑  
เงินกองทุนบำเหน็จ 
บำนาญข้าราขการ 
(กบข.)

๙๗,๘๐๐ ๙๗,๘๐๐ ๑๖,๐๐๐ ๘๑,๘๐๐

แผนงาน 
บริหารงาน 
ท่ัวไป

งานบริหาร 
ท่ัวไป

งบบุคลากร เงินเดือน
(ฝ่าย
ประจำ)

ค่าตอบแทน 
พนักงานจ้าง

หน้า ๑๓๙ ขอ ๐๑  
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

๕๔๐,๐๐๐ ๕๔๐,๐๐๐ ๑๑๐,๐๐๐ ๔๓๐,๐๐๐



หน้า ๒๐
บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

อนุมัติเม่ือวันท่ี ๗ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำ๓ อเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 

โอบครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๕

แผนงาน งาน งบ
เงินเดือน/ 

ค่า.. J  
รายจ่ายอื่น

ประ๓ ท 
รายจ่าย โครงการ/รายการ

งบประมาณที่ 
อนุมัติตาม 
ข้อบัญญัติ/ 
เทศบัญญัติ

งบประมาณ 
(คงเหลือ) ก่อน 

โอน

(+/-) จำนวนเงินที ่
โอน

งบประมาณ 
หลังโอน คำซี้แจงการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย

แผนงาน 
การศึกษา

งานบริหาร 
ท่ัวไป 
เก่ียวกับ 
การศึกษา

งบบุคลากร เงินเดือน
(ฝ่าย
ประจำ)

เงินเดือน 
ข้าราชการ 
หรือ
พนักงาน 
ส่วนท้องถ่ิน

หนา ๒๑๒ ขอ ๐๑  
เงินเดือนข้าราชการ 
องค์การบริหารส่วน 
จังหวัด

๓,๐๕๐,๗๖๐ ๓,๐๕๐,๗๖๐ ๑,๐๑๑,๐๐๐ ๒,๐๓๙,๗๖๐

แผนงาน 
การศึกษา

งานบริหาร 
ท่ัวไป 
เก่ียวกับ 
การศึกษา

งบบุคลากร เงินเดือน
(ฝ่าย
ประจำ)

เงินเพ่ิม 
ต่างๆ ของ 
ข้าราชการ 
หรือ
พนักงาน 
ส่วนท้องถ่ิน

หน้า ๒๑๒ ขอ ๐๑  
ค่าตอบแทนรายเดือน

๖๗,๒๐๐ ๖๗,๒๐๐ ๒๘,๐๐๐ ๓๙,๒๐๐

แผนงาน 
การศึกษา

งานบริหาร 
ท่ัวไป 
เก่ียวกับ 
การศึกษา

งบบุคลากร เงินเดือน
(ฝ่าย
ประจำ)

เงินประจำ 
ตำแหน่ง

หน้า ๒๑๒ ข้อ ๐๑  
เงินประจำตำแหน่ง

๘๕,๒๐๐ ๘๕,๒๐๐ ๓๘,๐๐๐ ๔๗,๒๐๐



หน้า ๒๑
บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕'๖๕' 

อนุมัติเม่ือวันที่ ๗ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำ๓ อเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 

โอนครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๕

แผนงาน งาน งบ
เงินเดือน/ 

ค่า.. J  
รายจ่ายอื่น

ประ๓ ท 
รายจ่าย โครงการ/รายการ

งบประมาณที ่
อนุมัติตาม 
ข้อบัญญัติ/ 
เทศบัญญัติ

งบประมาณ 
(คงเหลือ) ก่อน 

โอน

(+/-) จำนวนเงินที ่
โอน

งบประมาณ 
หลังโอบ คำซี้แจงการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย

แผนงาน 
การศึกษา

งานบริหาร 
ท่ัวไป 
เก่ียวกับ 
การศึกษา

งบบุคลากร เงินเดือน
(ฝ่าย
ประจำ)

ค่าตอบแทน 
พนักงานจ้าง

หนา ๒๑๓ ข้อ ๐๑  
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

๖ 1๗๙๔,๕๒๐ ๖,๗๘๘,๕๒๐ ๙๓๗,๐๐๐ ๕,๘๕๑,๕๒๐

แผนงาน 
การศึกษา

งานบริหาร 
ท่ัวไป 
เก่ียวกับ 
การศึกษา

งบดำเนินงาน ค่าตอบแทน ตอบแทน 
การปฏิบัติ 
งานนอก 
เวลาราขการ

หน้า ๒๑๓ ข้อ ๐๑  
เงินตอบแทนการ 
ปฏิบัติงานนอกเวลา 
ราชการ

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๘๙,๐๐๐ ๑๑๑,๐๐๐

แผนงาน 
การศึกษา

งานบริหาร 
ท่ัวไป 
เก่ียวกับ 
การศึกษา

งบดำเนินงาน ค่าไซ้สอย รายจ่าย 
เพ่ือให้ 
ได้มาซ่ึง 
บริการ

หน้า ๒๑๔ ข้อ ๐๑  
ค่าจ้างเหมาจัดทำเล่ม 
หลักสูตรท้องถ่ิน

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐



หน้า ๒๒
บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

อนุมัติเม่ือวันท่ี ๗ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำ๓ อเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 

โอนครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๕

แผนงาน งาน งบ
เงินเดือน/ 

ค่า.. J  
รายจ่ายอื่น

ประ๓ ท 
รายจ่าย โครงการ/รายการ

งบประมาณที่ 
อนุมัติตาม 
ข้อบัญญัติ/ 
เทศบัญญัติ

งบประมาณ 
(คงเหลือ) ก่อน 

โอน

(+/-) จำนวนเงินที ่
โอน

งบประมาณ 
หลังโอน คำชี้แจงการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย

แผนงาน 
การศึกษา

งานบริหาร 
ท่ัวไป 
เก่ียวกับ 
การศึกษา

งบดำเนินงาน ค่าไซ้สอย รายจ่าย 
เก่ียวเน่ือง 
กับการ 
ปฏิบัติ 
ราชการท่ีไม่ 
เข้าลักษณะ 
รายจ่ายงบ 
รายอื่นๆ

หนา ๒๑๔ ขอ ๐๑  
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
ไปราชการใน 
ราชอาณาจักรและนอก 
ราชอาณาจักรของ 
เจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน

๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๑๘๒,๐๐๐ ๒๑๘,๐๐๐

แผนงาน 
การศึกษา

งานบริหาร 
ท่ัวไป 
เก่ียวกับ 
การศึกษา

งบดำเนินงาน ค่าใซ้สอย รายจ่าย 
เก่ียวเน่ือง 
กับการ 
ปฏิบัติ 
ราชการท่ีไม่ 
เข้าลักษณะ 
รายจ่ายงบ 
รายอื่นๆ

หน้า ๒๑๕ ข้อ ๐๓ 
ค่าลงทะเบียนในการ 
ผึเกอบรมของเจ้าหน้าท่ี 
ท้องถ่ิน

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๗๒,๕๐๐ ๑๒๗,๕๐๐



หน้า ๒๓
บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๔ 

อนุมัติเม่ือวับที่ ๗ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๔๖๔ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำ๓ อเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 

โอนครั้งท่ี ๑๘/๒๔๖๔

แผนงาน งาน งบ
เงินเดือน/ 

ค่า.. J  
รายจ่ายอื่น

ประเภท 
รายจ่าย โครงการ/รายการ

งบประมาณที ่
อนุมัติตาม 
ข้อบัญญัติ/ 
เทศบัญญัติ

งบประมาณ 
(คงเหลือ) ก่อน 

โอน

(+/-) จำนวนเงินที่ 
โอน

งบประมาณ 
หลังโอน คำชี้แจงการโอบเงินงบประมาณรายจ่าย

แผนงาน 
การศึกษา

งานบริหาร 
ท่ัวไป 
เก่ียวกับ 
การศึกษา

งบดำเนินงาน ค่าไซ้สอย รายจ่าย 
เก่ียวเน่ือง 
กับการ 
ปฏิบัติ 
ราซการท่ีไม่ 
เข้าลักษณะ 
รายจ่ายงบ 
รายอื่นๆ

หน้า ๒๑๖ ข้อ ๐๔ 
โครงการส่งเสริมและ 
สนับสนุนการพัฒนา 
ศักยภาพของเด็ก 
เยาวชนและผู้เกี่ยวข้อง 
ในจังหวัดลำพูน

๔๐๐1๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๗๔,๒๐๐ ๒๔,๘๐๐

แผนงาน 
การศึกษา

งานบริหาร 
ท่ัวไป 
เก่ียวกับ 
การศึกษา

งบดำเนินงาน ค่าไซ้สอย รายจ่าย 
เก่ียวเน่ือง 
กับการ 
ปฏิบัติ 
ราขการท่ีไม่ 
เข้าลักษณะ 
รายจ่ายงบ 
รายอื่นๆ

หน้า ๒๑๗ ข้อ ๐๔ 
โครงการส่งเสริม 
สนับสนุนการปฏิรูป 
การศึกษาในจังหวัด 
ลำพูน

๔๐๐,๐๐๐ ๔๒๘,๓๐๐ ๒๐๘,๐๐๐ ๒๒๐,๓๐๐



บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
อนุมัติเม่ือวันท่ี ๗ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

องศ์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำ๓ อเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 
โอนครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๕

แผนงาน งาน งบ
เงินเดือน/ 

ค่า.. J  
รายจ่ายอื่น

ประ๓ ท 
รายจ่าย โครงการ/รายการ

งบประมาณที่ 
อนุมัติตาม 

ข้อบัญญัติ/ 
เทศบัญญัติ

งบประมาณ 
(คงเหลือ) ก่อน 

โอน

(+/-) จำนวนเงินที ่
โอน

งบประมาณ 
หลังโอน คำชี้แจงการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย

แผนงาบ 
การศึกษา

งานบริหาร 
ท่ัวไป 
เก่ียวกับ 
การศึกษา

งบดำเนินงาน ค่าใช้สอย รายจ่าย 
เก่ียวเน่ือง 
กับการ 
ปฏิบัติ 
ราชการท่ีไม่ 
เช้าลักษณะ 
รายจ่ายงบ 
รายอื่นๆ

หน้า ๒๑๙ ข้อ ๐๗ 
โครงการจัดทำแผน 
พัฒนาการศึกษาของ 
องศ์การบริหารส่วน 
จังหวัดลำพูน

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐

แผนงาน 
การศึกษา

งานบริหาร 
ท่ัวไป 
เก่ียวกับ 
การศึกษา

งบดำเนินงาน ค่าใช้สอย รายจ่าย 
เก่ียวเน่ือง 
กับการ 
ปฏิบัติ 
ราชการท่ีไม่ 
เข้าลักษณะ 
รายจ่ายงบ 
รายอื่นๆ

หน้า ๒๒๐ ข้อ ๐๘ 
โครงการประสาน 
และจัดทำแผนพัฒนา 
การศึกษาขององศ์กร 
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ในจังหวัดลำพูน

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๒๑๕,๐๐๐ ๘๕,๐๐๐



หน้า เอ๕
บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

อนุมัติเม่ือวันที่ ๗ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำ๓ อเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 

โอนคเงที่ ๑๘/๒๕๖๕

แผนงาน งาน งบ
เงินเดือน/ 

ค่า.. J  
รายจ่ายอื่น

ประ๓ ท 
รายจ่าย โครงการ/รายการ

งบประมาณที ่
อนุมัติตาม 
ข้อบัญญัติ/ 
เทศบัญญัติ

งบประมาณ 
(คงเหลือ) ก่อน 

โอน

(+/-) จำนวนเงินที่ 
โอน

งบประมาณ 
หลังโอน คำชี้แจงการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย

แผนงาน 
การศึกษา

งานบริหาร 
ท่ัวไป 
เก่ียวกับ 
การศึกษา

งบดำเนินงาน ค่าไข้สอย รายจ่าย 
เก่ียวเน่ือง 
กับการ 
ปฏิบัติ 
ราซการท่ีไม่ 
เข้าลักษณะ 
รายจ่ายงบ 
รายอื่นๆ

หน้า ๒๒๑ ข้อ ๐๙  
โครงการประกวดส่ิง 
ประดิษฐ์นวัตกรรม 
อาชีวศึกษาของ 
สถานศึกษาในสังกัด 
องค์การบริหารส่วน 
จังหวัดลำพูน

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐

แผนงาน 
การศึกษา

งานบริหาร 
ท่ัวไป 
เก่ียวกับ 
การศึกษา

งบดำเนินงาน ค่าไข้สอย รายจ่าย 
เก่ียวเน่ือง 
กับการ 
ปฏิบัติ 
ราชการท่ีไม่ 
เข้าลักษณะ 
รายจ่ายงบ 
รายอื่นๆ

หน้า ๒๒๓ ข้อ ๑๑  
โครงการแลกเปลี่ยน 
ภาษา วัฒนธรรมไทย 
และต่างประเทศ

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๒๓๐,๐๐๐ ๒๗๐,๐๐๐



หน้า ๒๖
บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

อนุมัติเม่ือวันท่ี ๗ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำเภอเมีองลำพูน จังหวัดลำพูน 

โอนครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๕

แผนงาน งาน งบ
เงินเดือน/ 

ค่า.. /  
รายจ่ายอื่น

ประ๓ ท 
รายจ่าย โครงการ/รายการ

งบประมาณที ่
อนุมัติตาม 
ข้อบัญญัติ/ 
เทศบัญญัติ

งบประมาณ 
(คงเหลือ) ก่อน 

โอน

(+/-) จำนวนเงินที่ 
โอน

งบประมาณ 
หลังโอน คำชี้แจงการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย

แผนงาบ 
การศึกษา

งานระดับ 
ก่อนวัยเรียน 
และ
ประถมศึกษา

งบบุคลากร เงินเดือน
(ฝ่าย
ประจำ)

เงินเดือน 
ข้าราซการ 
หรือ
พนักงาบ 
ส่วนท้องถ่ิน

หนา ๒๒๗ ข้อ ๐๑  
เงินเดือนข้าราขการคร ู
องค์การบริหารส่วน 
จังหวัด

๔,๙๓๕,๒๓๕ ๔,๙๓๕,๒๓๕ ๑,๒๒๕,๐๐๐ ๓,๗๑๐,๒๓๕

แผนงาน 
การศึกษา

งานระดับ 
ก่อนวัยเรียน 
และ
ประถมศึกษา

งบบุคลากร เงินเดือน
(ฝ่าย
ประจำ)

เงินเพ่ิม 
ต่างๆ ของ 
ข้าราขการ 
หรือ
พนักงาน 
ส่วนท้องถ่ิน

หน้า ๒๒๗ ข้อ ๐๑  
ค่าตอบแทนรายเดือน 
ของข้าราขการคร ู
องค์การบริหารส่วน 
จังหวัด

๓๓๖,00๐ ๓๓๖,000 ๗๑,๐๐๐ ๒๖๕,๐๐๐

แผนงาน 
การศึกษา

งานระดับ 
ก่อนวัยเรียน 
และ
ประถมศึกษา

งบบุคลากร เงินเดือน
(ฝ่าย
ประจำ)

เงินเพ่ิม 
ต่างๆ ของ 
ข้าราขการ 
หรือ
พนักงาน 
ส่วนท้องถ่ิน

หน้า ๒๒๗ ข้อ ๐๒ 
เงินสวัสดิการลำหรับ 
การปฏิบัติงานประจำ 
สำนักงานในพ้ืนท่ีพิเศษ 
(สปพ.)

๙๖,๐๐๐ ๙๖,๐๐๐ ๓๘,๐๐๐ ๕๘,๐๐๐



บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
อนุมัติเมือวับท่ี ๗ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำ๓ อเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 
โอนคเงที่ ๑๘/๒๕๖๕

แผนงาน งาน งบ
เงินเดือน/ 

ค่า.. J  
รายจ่ายอื่น

ประเภท 
รายจ่าย โครงการ/รายการ

งบประมาณที ่
อนุมัติตาม 
ข้อบัญญัติ/ 
เทศบัญญัติ

งบประมาณ 
(คงเหลือ) ก่อน 

โอบ

(+/-) จำนวนเงินที ่
โอน

งบประมาณ 
หลังโอน คำขี้แจงการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย

แผนงาน 
การศึกษา

งานระดับ 
ก่อนวัยเรียน 
และ
ประถมศึกษา

งบบุคลากร เงินเดือน
(ฝ่าย
ประจำ)

เงินวิทย 
ฐานะ

หน้า ๒๒๗ ข้อ ๐๑  
ค่าตอบแทนเงินวิทย 
ฐานะของข้าราชการคร ู
องค์การบริหารส่วน 
จังหวัด

๕๓๙,๐๐๐ ๕๓๙,๐๐๐ ๑๔๐,๐๐๐ ๓๙๙,๐๐๐

แผนงาน 
การศึกษา

งานระดับ 
ก่อนวัยเรียน 
และ
ประถมศึกษา

งบบุคลากร เงินเดือน
(ฝ่าย
ประจำ)

ค่าตอบแทน 
พนักงานจ้าง

หน้า ๒๒๘ ข้อ ๐๑  
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

๘๖๘,๒๐๐ ๘๖๘,๒๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๘๒๘,๒๐๐

แผนงาน 
การศึกษา

งานระดับ 
ก่อนวัยเรียน 
และ
ประถมศึกษา

งบดำเนินงาน ค่าใช้สอย รายจ่าย 
เก่ียวเน่ือง 
กับการ 
ปฏิบัติ 
ราชการท่ีไม่ 
เข้าลักษณะ 
รายจ่ายงบ 
รายอื่นๆ

หน้า ๒๒๙ ข้อ ๐๑  
โครงการสนับสบุน 
ค่าใช้จ่ายการบริหาร 
สถานศึกษาของ 
โรงเรียนบ้านป่าปวย

๒,๙๖๗,๔๕๐ ๒,๙๖๗,๔๕๐ ๘๓,๐๐๐ ๒,๘๘๔,๔๕๐



หน้า ๒๘
บัญชีโอบเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

อนุมัติเม่ือวันท่ี ๗ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำ๓ อเมีองลำพูน จังหวัดลำพูน 

โอนครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๕

แผนงาบ งาน งบ
เงินเดือน/ 

ค่า.. /  
รายจ่ายอื่น

ประ๓ ท 
รายจ่าย โครงการ/รายการ

งบประมาณที่ 
อนุมัติตาม 
ข้อบัญญัติ/ 
เทศบัญญัติ

งบประมาณ 
(คงเหลือ) ก่อน 

โอน

(+/-) จำนวนเงินที ่
โอน

งบประมาณ 
หลังโอน คำชี้แจงการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย

แผนงาน 
การศึกษา

งานระดับ 
ก่อนวัยเรียน 
และ
ประถมศึกษา

งบดำเนินงาน ค่าใช้สอย รายจ่าย 
เก่ียวเน่ือง 
กับการ 
ปฏิบัติ 
ราชการท่ีไม' 
เช้าลักษณะ 
รายจ่ายงบ 
รายอื่นๆ

หน้า ๒๓๓ ช้อ ๐๓ 
โครงการจัดงานวับเด็ก 
แห่งซาติ

๕๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐

แผนงาน 
การศึกษา

งานระดับ 
ก่อนวัยเรียน 
และ
ประถมศึกษา

งบดำเนินงาบ ค่าสาธารญ 
ปโภค

ค่าบริการ 
ส่ือสารและ 
โทรคมนาคม

หน้า ๒๓๔ ช้อ ๐๑  
ค่าบริการส่ือสารและ 
โทรคมนาคม

๑๑๐,๐๐๐ ๑๑๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐

แผนงาน 
การศึกษา

งานระดับ 
ก่อนวัยเรียน 
และ
ประถมศึกษา

งบดำเนินงาน ค่าสาธารณู 
ปโภค

ค่าบริการ 
ส่ือสารและ 
โทรคมนาคม

หน้า ๒๓๔ ข้อ ๐๒ 
ค่าบริการส่ือสารและ 
โทรคมนาคม

๙๖,๐๐๐ ๙๖,๐๐๐ ๒๔,๐๐๐ ๗๒,๐๐๐



บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
อนุมัติเม่ือวันท่ี ๗ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 
โอนครั้งท่ี ๑๘/๒๕๖๕

แผนงาน งาน งบ
เงินเดือน/ 

ค่า.. J  
รายจ่ายอื่น

ประเภท 
รายจ่าย โครงการ/รายการ

งบประมาณที่ 
อนุมัติตาม 
ข้อบัญญัติ/ 
เทศบัญญัติ

งบประมาณ 
(คงเหลือ) ก่อน 

โอน

(+/-) จำนวนเงินที่ 
โอน

งบประมาณ 
หลังโอน คำขี้แจงการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย

แผนงาน 
การศึกษา

งานระดับ 
มัธยมศึกษา

งบบุคลากร เงินเดือน
(ฝ่าย
ประจำ)

เงินเดือน 
ข้าราชการ 
หรือ
พนักงาน 
ส่วนท้องถ่ิน

หน้า ๒๓๔ ข้อ ๐๑  
เงินเดือนข้าราชการครู 
องค์การบริหารส่วน 
จังหวัดและบุคลากร 
ทางการศึกษา

๙,๓๒๕,๒๔๗ ๙,๑๕๕,๒๔๗ ๑,๐๓๙,๐๐๐ ๘,๑๑๖,๒๔๗

แผนงาน 
การศึกษา

งานระดับ 
มัธยมศึกษา

งบบุคลากร เงินเดือน
(ฝ่าย
ประจำ)

เงินเพ่ิม 
ต่างๆ ชอง 
ข้าราชการ 
หรือ
พนักงาน 
ส่วนท้องถ่ิน

หน้า ๒๓๔ ข้อ ๐๑  
ค่าตอบแทนของ 
ข้าราชครูองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัด

๒๖๘,๐๐๐ ๓๓๘,๐๐๐ ๔๓,๐๐๐ ๒๙๕,๐๐๐

แผนงาน 
การศึกษา

งานระดับ 
มัธยมศึกษา

งบบุคลากร เงินเดือน
(ฝ่าย
ประจำ)

เงินวิทย 
ฐานะ

หน้า ๒๓๕ ข้อ ๐๑  
ค่าตอบแทนเงินวิทย 
ฐานะชองข้าราชการคร ู
องค์การบริหารส่วน 
จังหวัด

๙๓๗,๓๐๐ ๑,๐๓๗,๓๐๐ ๑๖๔,๐๐๐ £$6̂ 01,0100

แผนงาน 
การศึกษา

งานระดับ 
มัธยมศึกษา

งบบุคลากร เงินเดือน
(ฝ่าย
ประจำ)

ค่าตอบแทน 
พนักงานจ้าง

หน้า ๒๓๕ ข้อ ๐๑  
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

๓๔๙,๙๒๐ ๓๔๙,๙๒๐ ๙๗,๐๐๐ ๒๕๒,๙๒๐



หนา ๓0
บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

อนุมัติเม่ือวันที่ ๗ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำ๓ อเมีองลำพูน จังหวัดลำพูน 

โอนครั้งท่ี ๑๘/๒๕๖๕

แผนงาน งาน งบ
เงินเดือน/ 

ค่า.. J  
รายจ่ายอื่น

ประ๓ ท 
รายจ่าย โครงการ/รายการ

งบประมาณที ่
อนุมัติตาม 
ข้อบัญญัติ/ 
เทศบัญญัติ

งบประมาณ 
(คงเหลือ) ก่อน 

โอบ

(+/-) จำนวนเงินที ่
โอน

งบประมาณ 
หลังโอบ ค0าขี้แจงการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย

แผนงาน 
การศึกษา

งานระดับ 
มัธยมศึกษา

งบบุคลากร เงินเดือน
(ฝ่าย
ประจำ)

เงินเพ่ิม 
ต่างๆ ของ 
พนักงานจ้าง

หน้า ๒๓๕ ข้อ ๐ ๑  เงิน 
เพ่ิมค่าครองชีพข่ัวคราว

๔๘,๐๐๐ ๔๘,๐๐๐ ๑๑,๐๐๐ ๓6วเ,000

แผนงาน 
การศึกษา

งานระดับ 
มัธยมศึกษา

งบดำเนินงาน ค่าใช้สอย รายจ่าย 
เก่ียวเน่ือง 
กับการ 
ปฏิบัติ 
ราขการท่ี!ม่ 
เข้าลักษณะ 
รายจ่ายงบ 
รายอื่นๆ

หน้า ๒๓๖ ข้อ ๐๑  
โครงการสนับสนุน 
ค่าไข้จ่ายการบริหาร 
สถานศึกษาของ 
โรงเรียนนาทราย 
วิทยาคม

๓,๔๘๘,๗๐๐ ๓,๕๑๒,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๓,๒๖๒,๐๐๐

แผนงาน 
การศึกษา

งานระดับ 
มัธยมศึกษา

งบดำเนินงาน ค่าสาธารณู 
ปโภค

ค่าบริการ 
ส่ือสารและ 
โทรคมนาคม

หน้า ๒๓๘ ข้อ ๐๑  
ค่าบริการสื่อสารและ 
โทรคมนาคม

๒๒๘,๐๐๐ ๒๒๘,๐๐๐ ๖๑,๐๐๐ ๑๖๗,๐๐๐

แผนงาน 
การศึกษา

งานศึกษาไม่ 
กำหนดระดับ

งบบุคลากร เงินเดือน
(ฝ่าย
ประจำ)

เงินเดือน 
ข้าราขการ 
หรือ
พนักงาน 
ส่วนท้องถ่ิน

หน้า ๒๔๐ ข้อ ๐๑  
เงินเดือนข้าราขการคร ู
องค์การบริหารส่วน 
จังหวัด

๒,๘๐๕,๑๕๑ ๒,๘๐๕,๑๕๑ ๗๑๓,๐๐๐ ๒,๐๙๒,๑๕๑



หนา ๓๑
บัญชีโอบเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

อนุมัติเม่ือวันที่ ๗ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำเภอเมีองลำพูน จังหวัดลำพูน 

โอบครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๕

แผนงาบ งาน งบ
เงินเดือน/ 

ค่า.. /  
รายจ่ายอื่น

ประ๓ ท 
รายจ่าย โครงการ/รายการ

งบประมาณที่ 
อนุมัติตาม 
ข้อบัญญัติ/ 
เทศบัญญัติ

งบประมาณ 
(คงเหลือ) ก่อน 

โอบ

(+/-) จำนวนเงินที่ 
โอน

งบประมาณ 
หลังโอบ คำขี้แจงการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย

แผนงาน 
การศึกษา

งานศึกษาไม่ 
กำหนดระดับ

งบบุคลากร เงินเดือน
(ฝ่าย
ประจำ)

ค่าตอบแทน 
พนักงานจ้าง

หน้า ๒๔๑ ข้อ ๐๑  
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

๔๘๑,๖๘๐ ๔๘๑,๖๘๐ ๒๔๒,๐๐๐ ๒๓๙,๖๘๐

แผนงาน 
การศึกษา

งานศึกษาไม่ 
กำหนดระดับ

งบบุคลากร เงินเดือน
(ฝ่าย
ประจำ)

เงินเพ่ิม 
ต่างๆ ของ 
พนักงานจ้าง

หน้า ๒๔๑ ข้อ ๐๑  
เงินเพ่ิมค่าครองชีพ 
ช่ัวคราว

๖๓,๙๐๐ b ดา,o!oo ๒๖,๐๐๐ ๓๗,๙๐๐

แผนงาน 
การศึกษา

งานศึกษาไม่ 
กำหนดระดับ

งบดำเนินงาน ค่าไซ้สอย รายจ่าย 
เก่ียวเน่ือง 
กับการ 
ปฏิบัติ 
ราชการท่ีไม่ 
เข้าลักษณะ 
รายจ่ายงบ 
รายอื่นๆ

หน้า ๒๔๑ ข้อ ๐๑  
โครงการสนับสบุน 
ค่าไข้จ่ายการบริหาร 
สถานศึกษาของ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีและ 
การจัดการ

๒,๖๑๖,๗๘๐ ๒,๖๕๗,๗๘๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๒,๓๕๗,๗๘๐

แผนงาน 
การศึกษา

งานศึกษาไม, 
กำหนดระดับ

งบดำเนินงาน ค่าสาธารณู 
ปโภค

ค่าบริการ 
ส่ือสารและ 
โทรคมนาคม

หน้า ๒๔๓ ข้อ ๐๑  
ค่าบริการสื่อสารและ 
โทรคมนาคม

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๘๔,๐๐๐ ๒๑๖,๐๐๐



หนิา ๓๒
บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒<£๖๕ 

อนุมัติเม่ือวันที่ ๗ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 

โอนครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๕

แผนงาน งาน งบ
เงินเดือน/ 

ค่า.../ 
รายจ่ายอื่น

ประเภท 
รายจ่าย โครงการ/รายการ

งบประมาณที ่
อนุมัติตาม 
ข้อบัญญัติ/ 
เทศบัญญัติ

งบประมาณ 
(คงเหลือ) ก่อน 

โอน

(+/-) จำนวนเงินที ่
โอบ

งบประมาณ 
หลังโอน คำขี้แจงการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย

แผนงานการ งานบริหาร งบบุคลากร เงินเดือน เงินเดือน หน้า ๒๘๐ ข้อ ๐๑ ๗๘๗,๒๐๐ ๗๘๗,๒๐๐ - ๖๖๖,๐ ๐๐ ๑๒๑,๒๐๐ -
ศาสนา ท่ัวไป (ฝ่าย ข้าราชการ เงินเดือนข้าราชการ
วัฒนธรรม เก่ียวกับ ประจำ) หรือ องค์การบริหารส่วน
และ ศาสนา พนักงาน จังหวัด
นันทนาการ วัฒนธรรม ส่วนท้องถ่ิน

และ
นันทนาการ

แผนงานการ งานบริหาร งบบุคลากร เงินเดือน เงินประจำ หน้า ๒๘๐ ข้อ ๐๑ ๓๖,๐๐๐ ๓๖,๐๐๐ - ๒๗,๐๐๐ ๙,๐๐๐
ศาสนา ท่ัวไป (ฝ่าย ตำแหน่ง เงินประจำตำแหน่ง
วัฒนธรรม เก่ียวกับ ประจำ)
และ ศาสนา
นันทนาการ วัฒนธรรม

และ
นันทนาการ



หนิา ๓๓
บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

อนุมัติเม่ือวันท่ี ๗ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำ๓ อเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 

โอนครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๕

แผนงาน งาน งบ
เงินเดือน/ 

ค่า.. J  
รายจ่ายอื่น

ประเภท 
รายจ่าย โครงการ/รายการ

งบประมาณที ่
อนุมัติตาม 
ข้อบัญญัติ/ 
เทศบัญญัติ

งบประมาณ 
(คงเหลือ) ก่อน 

โอน

(+/-) จำนวนเงินที ่
โอน

งบประมาณ 
หลังโอบ คำชี้แจงการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย

แผนงานการ 
ศาสนา 
วัฒนธรรม 
และ
นันทนาการ

งานกีฬา 
และ
นันทนาการ

งบดำเนินงาน ค่าใช้สอย รายจ่าย 
เก่ียวเน่ือง 
กับการ 
ปฏิบ้ติ 
ราชการท่ีไม, 
เข้าลักษณะ 
รายจ่ายงบ 
รายอื่นๆ

หน้า ๒๘๒ ข้อ ๐๒ 
โครงการส่งเสริม 
การแข่งขันกีฬา 
ต้านยาเสพติด 
แบบบูรณาการ 
ในจังหวัดลำพูน

๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๖๑๕,๐๐๐ ๓๘๕,๐๐๐

แผนงานการ 
ศาสนา 
วัฒนธรรม 
และ
นันทนาการ

งานกีฬา 
และ
นันทนาการ

งบดำเนินงาน ค่าใช้สอย รายจ่าย 
เก่ียวเน่ือง 
กับการ 
ปฏิบัติ 
ราชการท่ีไม่ 
เข้าลักษณะ 
รายจ่ายงบ 
รายอื่นๆ

หน้า ๒๘๓ ข้อ ๐๓ 
โครงการนำนักเรียน 
เข้าแข่งขันกีฬานักเรียน 
องค์กรปกครองส่วน 
ท้องถ่ินของสถานศึกษา 
ในสังกัดองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำพูน

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐



หนา ๓๔
บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๔ 

อนุมัติเม่ือวับท่ี ๗ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๔๖๔ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 

โอบครั้งที่ ๑๘/๒๔๖๔

แผนงาน งาบ งบ
เงินเดือน/ 

ค่า.. J  
รายจ่ายอื่น

ประ๓ ท 
รายจ่าย โครงการ/รายการ

งบประมาณที ่
อนุมัติตาม 
ข้อบัญญัติ/ 
เทศบัญญัติ

งบประมาณ 
(คงเหลือ) ก่อน 

โอน

(+/-) จำนวนเงินที่ 
โอน

งบประมาณ 
หลังโอบ ค0าซี้แจงการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย

แผนงานการ 
ศาสนา 
วัฒนธรรม 
และ
นันทนาการ

งานศาสนา 
วัฒนธรรม 
ท้องถ่ิน

งบบุคลากร เงินเดือน
(ฝ่าย
ประจำ)

เงินเดือน 
ข้าราชการ 
หรือ
พนักงาน 
ส่วนท้องถ่ิน

หน้า ๒๘๔ ข้อ ๐๑ 
เงินเดือนข้าราชการ 
องค์การบริหารส่วน 
จังหวัด

๑,๑๖๔,๙๒๐ ๑,๑๖๔,๙๒๐ ๗๐,๐๐๐ ๑,๐๙๔,๙๒๐

แผนงานการ 
ศาสนา 
วัฒนธรรม 
และ
นันทนาการ

งานศาสนา 
วัฒนธรรม 
ท้องถ่ิน

งบดำเนินงาน ค่าใช้สอย รายจ่าย 
เก่ียวเน่ือง 
กับการ 
ปฏิบัติ 
ราชการท่ีไม่ 
เข้าลักษณะ 
รายจ่ายงบ 
รายอื่นๆ

หน้า ๒๘๔ ข้อ ๐๑  
โครงการส่งเสริม 
พัฒนาศักยภาพ 
เครือข่ายวัฒนธรรม 
จังหวัดลำพูน

๒๔๐,๐๐๐ ๒๔๐,๐๐๐ ๒๔๐,๐๐๐



หน้า ๓๕
บัญชีโอบเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

อนุมัติเม่ือวันท่ี ๗ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำ๓ อเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 

โอนคเงที่ ๑๘/๒๕๖๕

แผนงาบ งาน งบ
เงินเดือน/ 

ค่า.. /  
รายจ่ายอื่น

ประ๓ ท 
รายจ่าย โครงการ/รายการ

งบประมาณที ่
อนุมัติตาม 
ข้อบัญญัติ/ 
เทศบัญญัติ

งบประมาณ 
(คงเหลือ) ก่อน 

โอบ

(+/-) จำนวนเงินที ่
โอน

งบประมาณ 
หลังโอน คำชี้แจงการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย

แผนงานการ 
ศาสนา 
วัฒนธรรม 
และ
นันทนาการ

งานศาสนา 
วัฒนธรรม 
ท้องถ่ิน

งบดำเนินงาน ค่าใช้สอย รายจ่าย 
เก่ียวเน่ือง 
กับการ 
ปฏิบัติ 
ราชการท่ีไม่ 
เช้าลักษณะ 
รายจ่ายงบ 
รายอื่นๆ

หน้า ๒๘๗ ข้อ ๐๔ 
โครงการจัดกิจกรรม 
ประเพณีปีใหม่เมือง

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐

แผนงานการ 
ศาสนา 
วัฒนธรรม 
และ
นันทนาการ

งานศาสนา 
วัฒนธรรม 
ท้องถ่ิน

งบดำเนินงาน ค่าใช้สอย รายจ่าย 
เก่ียวเน่ือง 
กับการ 
ปฏิบัติ 
ราชการท่ีไม, 
เช้าลักษณะ 
รายจ่ายงบ 
รายอื่นๆ

หน้า ๒๘๙ ข้อ ๐๖  
โครงการปีกอบรม 
และการจัดกิจกรรม 
สืบสานวัฒนธรรม 
ท้องถ่ินประเพณี 
พ้ืนบ้านภูมิปีญญา 
ท้องถ่ินในจังหวัดลำพูน

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๕๒,๐๐๐ ๔๘,๐๐๐



หนา ๓๖
บัญชีโอบเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

อนุมัติเม่ือวันที่ ๗ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 

โอบครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๕

แผนงาน งาน งบ
เงินเดือน/ 

ค่า.. J  
รายจ่ายอื่น

ประเภท 
รายจ่าย โครงการ/รายการ

งบประมาณที่ 
อนุมัติตาม 
ข้อบัญญัติ/ 
เทศบัญญัติ

งบประมาณ 
(คงเหลือ) ก่อน 

โอน

(+/-) จำนวนเงินที ่
โอน

งบประมาณ 
หลังโอน คำชี้แจงการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย

แผนงานการ 
ศาสนา 
วัฒนธรรม 
และ
นันทนาการ

งานศาสนา 
วัฒนธรรม 
ท้องถ่ิน

งบดำเนินงาน ค่าใช้สอย รายจ่าย 
เก่ียวเน่ือง 
กับการ 
ปฏิบัติ 
ราชการท่ีไม่ 
เช้าลักษณะ 
รายจ่ายงบ 
รายอื่นๆ

หน้า ๒๙๐ ข้อ ๐๗ 
โครงการประวัติศาสตร ์
นครหริฦญชัย

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐

แผนงานการ 
ศาสนา 
วัฒนธรรม 
และ
นันทนาการ

งานศาสนา 
วัฒนธรรม 
ท้องถ่ิน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน 
องค์กร 
ปกครอง 
ส่วนท้องถ่ิน

หน้า ๒๙๒ ข้อ ๐๔ 
อุดหนุนเทศบาลตำบล 
ทากาศเหนือ

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐



บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
อนุมัติเม่ือวันที่ ๗ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 
โอนครั้งท่ี ๑๘/๒๕๖๕

หน้า ๓๓/

แผนงาน งาน งบ
เงินเดือน/ 

ค่า.. /  
รายจ่ายอื่น

ประ๓ ท 
รายจ่าย โครงการ/รายการ

งบประมาณที่ 
อนุมัติตาม 
ข้อบัญญัติ/ 
เทศบัญญัติ

งบประมาณ 
(คงเหลือ) ก่อน 

โอน

(+/-) จำนวนเงินที ่
โอน

งบประมาณ 
หลังโอน คำชี้แจงการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย

แผนงานการ 
ศาสนา 
วัฒนธรรม 
และ
นันทนาการ

งานศาสนา 
วัฒนธรรม 
ท้องถ่ิน

งบดำเนินงาน ค่าใช้สอย รายจ่าย 
เก่ียวเน่ือง 
กับการ 
ปฏิบัติ 
ราชการท่ีไม่ 
เช้าลักษณะ 
รายจ่ายงบ 
รายอื่นๆ

ตามบัญชีโอนเงินๆ 
คร้ังท่ี ๖/๒๕๖๕ 
หน้า ๑ ข้อ ๐๙  
โครงการส่งเสริม 
ประเพณีสรง,นา 
พระบรมธาตุหริภุญชัย

๘๐๐,๐๐๐ ๒๑๐,๑๐๐ ๕๘๙,๙๐๐

แผนงานการ 
ศาสนา 
วัฒนธรรม 
และ
นันทนาการ

งานบริหาร 
ท่ัวไป 
เก่ียวกับ 
ศาสนา 
วัฒนธรรม 
และ
นันทนาการ

งบดำเนินงาน ค่าตอบแทน ค่าเช่าบ้าน ตามบัญชีโอนเงินๆ 
คร้ังท่ี ๖/๒๕๖๕ หน้า 
๕ ข้อ ๐๑ ค่าเช่าบ้าน

๔๒,๐๐๐ ๒๑,๐๐๐ ๒๑,๐๐๐



หน้า ๓๘
บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕'๖๕' 

อนุมัติเม่ือวันที่ ๗ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำ๓ อเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 

โอนครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๕

แผนงาน งาน งบ
เงินเดือน/ 

ค่า.. /  
รายจ่ายอื่น

ประเภท 
รายจ่าย โครงการ/รายการ

งบประมาณที ่
อนุมัติตาม 
ข้อบัญญัติ/ 
เทศบัญญัติ

งบประมาณ 
(คงเหลือ) ก่อน 

โอน

(+/-) จำนวนเงินที ่
โอน

งบประมาณ 
หลังโอน คำขี้แจงการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย

แผนงาน 
บริหารงาน 
ท่ัวไป

งานบริหาร 
ท่ัวไป

งบบุคลากร เงินเดือน
(ฝ่าย
ประจำ)

เงินประจำ 
ตำแหน่ง

หน้า ๑๓๘ ข้อ ๐๑  
เงินประจำตำแหน่ง

๑๒๑,๒๐๐ ๑๒๑,๒๐๐ ๑๘,๐๐๐ ๑๐๓,๒๐๐

แผนงาน 
บริหารงาน 
ท่ัวไป

งานบริหาร 
ท่ัวไป

งบดำเนินงาน ค่าใช้สอย รายจ่าย 
เพ่ือให้ 
ได้มาซ่ึง 
บริการ

หน้า ๑๔๓ ข้อ ๐๑  
ด่าจ้างถ่ายเอกสาร 
ค่าเย็บหนังสือเช้าเล่ม 
เช้าปกหนังสือ

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ ๑๑๐,๐๐๐

แผนงาน 
บริหารงาน 
ท่ัวไป

งานบริหาร 
ท่ัวไป

งบดำเนินงาน ค่าใช้สอย รายจ่าย 
เก่ียวเน่ือง 
กับการ 
ปฎิบัติ 
ราขการท่ีไม, 
เช้าลักษณะ 
รายจ่ายงบ 
รายอื่นๆ

หน้า ๑๕๗ ขอ ๑๓ 
โครงการปีกอบรม 
สัมมนา ศึกษาดูงาน 
และพัฒนาบุคลากร 
ขององค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำพูน

๒,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๙๘๕,๓๐๐ ๔๒๕,๐๐๐ ๑,๕๖๐,๓๐๐



หน่า ๓๙
บัญขีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

อนุมัติเม่ือวันที่ ๗ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำ๓ อเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 

โอนครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๕

แผนงาน งาบ งบ
เงินเดือน/ 

ค่า.. J  
รายจ่ายอื่น

ประเภท 
รายจ่าย โครงการ/รายการ

งบประมาณที ่
อนุมัติตาม 
ข้อบัญญัติ/ 
เทศบัญญัติ

งบประมาณ 
(คงเหลือ) ก่อน 

โอน

(+/-) จำนวนเงินที ่
โอน

งบประมาณ 
หลังโอบ ค0าขี้แจงการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย

แผนงาน 
บริหารงาน 
ท่ัวไป

งาน
บริหารงาน 
คลัง

งบดำเนินงาบ ค่าตอบแทน ค่าตอบแทน 
ผู้ปฏิบัติ 
ราขการ 
อัน1ปีบ 
ประโยชน์ 
แก่องค์กร 
ปกครอง 
ส่วนท้องถ่ิน

หน้า ๑๙๐ ข้อ ๐๒ 
ค่าตอบแทบบุคคลหรือ 
คณะกรรมการท่ีได้รับ 
แต่งต้ังตามกฎหมายว่า 
ด้วยการจัดซ้ือจัดจ้าง 
และการบริหารพัสดุ 
ภาครัฐ

๒,๐๐๐,๐๐๐ ๙๐๗,๐๐๐ ๓๗๑,๖๐๐ ๕๓๕,๔๐๐

แผนงาน 
บริหารงาน 
ท่ัวไป

งาน
บริหารงาน 
คลัง

งบดำเนินงาน ค่าไซ้สอย รายจ่าย 
เพ่ือให้ 
ได้มาซ่ีง 
บริการ

หนา ๑๙๓ ข้อ ๐๑  
ค่าส่งคืนเงินกองทุน 
ทดแทนผู้ประสบภัย 
และค่าจัดทำประกันภัย 
รถยนต์ส่วนกลาง

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๒๘๔,๘๗๕ ๒๑๕,๑๒๕

แผนงาน 
สาธารณสุข

งาบบริหาร 
ท่ัวไป 
เก่ียวกับ 
สาธารณสุข

งบบุคลากร เงินเดือน
(ฝ่าย
ประจำ)

เงินเดือน 
ข้าราขการ 
หรือ
พนักงาน 
ส่วนท้องถ่ิน

หน้า ๒๔๔ ข้อ ๐๑  
เงินเดือนข้าราชการ 
องค์การบริหารส่วน 
จังหวัด

๑,๖๒๓,๓๐๐ ๑,๕๖๐,๑๖๕ ๑,๓๙๐,๐๐๐ ๑๗๐,๑๖๕



หนา ๔๐
บัญชีโอบเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

อนุมัติเม่ือวันท่ี ๗ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสำพูน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 

โอนครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๕

แผนงาน งาน งบ
เงินเดือน/ 

ค่า.. J  
รายจ่ายอื่น

ประเภท 
รายจ่าย โครงการ/รายการ

งบประมาณที่ 
อนุมัติตาม 
ข้อบัญญัติ/ 
เทศบัญญัติ

งบประมาณ 
(คงเหลือ) ก่อน 

โอน

(+/-) จำนวนเงินที ่
โอน

งบประมาณ 
หลังโอน คำชี้แจงการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย

แผนงาน 
สาธารณสุข

งานบริหาร 
ท่ัวไป 
เก่ียวกับ 
สาธารณสุข

งบบุคลากร เงินเดือน
(ฝ่าย
ประจำ)

เงินเพ่ิม 
ต่างๆ ของ 
ข้าราขการ 
หรือ
พนักงาน 
ส่วนท้องถ่ิน

หน้า ๒๔๔ ข้อ ๐๑  
เงินเพ่ิมค่าครองขีพ 
ข่ัวคราว

๒๔,๐๐๐ ๒๔,๐๐๐ ๒๔,๐๐๐

แผนงาน 
สาธารณสุข

งานบริหาร 
ท่ัวไป 
เก่ียวกับ 
สาธารณสุข

งบบุคลากร เงินเดือน
(ฝ่าย
ประจำ)

เงินเพ่ิม 
ต่างๆ ของ 
ข้าราขการ 
หรือ
พนักงาน 
ส่วนท้องถ่ิน

หน้า ๒๔๔ ข้อ ๐๑  
ค่าตอบแทนรายเดือน

๖๗,๒๐๐ ๖๗,๒๐๐ ๖๗,๐๐๐ ๒๐๐

แผนงาน 
สาธารณสุข

งานบริหาร 
ท่ัวไป 
เก่ียวกับ 
สาธารณสุข

งบบุคลากร เงินเดือน
(ฝ่าย
ประจำ)

เงินประจำ 
ตำแหน่ง

หน้า ๒๔๔ ข้อ ๐๑  
เงินประจำตำแหน่ง

๑๐๓,๒๐๐ ๑๐๓,๒๐๐ (5) OGTไ, o o o ๒๐๐

แผนงาน 
สาธารณสุข

งานบริหาร 
ท่ัวไป 
เก่ียวกับ 
สาธารณสุข

งบบุคลากร เงินเดือน
(ฝ่าย
ประจำ)

ค่าตอบแทน 
พนักงานจ้าง

หน้า ๒๔๕ ข้อ ๐๑  
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

๔๗๔,๒๔๐ ๔๗๔,๒๔๐ ๓๑๕,๐๐๐ ๑๕๙,๒๔๐



หน่า ๔๑
บัญชีโอบเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๔ 

อนุมัติเม่ือวันที่ ๗ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๔๖๔
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำ๓ อเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 

โอนครั้งที่ ๑๘/๒๔๖๕

แผนงาน งาน งบ
เงินเดือน/ 

ค่า.. J  
รายจ่ายอื่น

ประ๓ ท 
รายจ่าย โครงการ/รายการ

งบประมาณที ่
อนุมัติตาม 
ข้อบัญญัติ/ 
เทศบัญญัติ

งบประมาณ 
(คงเหลือ) ก่อน 

โอน

(+/-) จำนวนเงินที ่
โอน

งบประมาณ 
หลังโอน ดำขี้แจงการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย

แผนงาบ 
สาธารณสุข

งานบริหาร 
ท่ัวไป 
เก่ียวกับ 
สาธารณสุข

งบดำเนินงาน ค่าตอบแทน ค่าตอบแทน 
การปฏิบัติ 
งานนอก 
เวลาราขการ

หน้า ๒๔๖ ข้อ ๐๑  
เงินตอบแทนการ 
ปฏิบัติงานนอกเวลา 
ราขการ

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐

แผนงาน 
สาธารณสุข

งานบริหาร 
ท่ัวไป 
เก่ียวกับ 
สาธารณสุข

งบดำเนินงาน ค่าไข้สอย รายจ่าย 
เก่ียวเน่ือง 
กับการ 
ปฏิบัติ 
ราขการท่ีไม่ 
เข้าลักษณะ 
รายจ่ายงบ 
รายอื่นๆ

หน้า ๒๔๘ ข้อ ๐๒ 
โครงการส่งเสริมการ 
อบรมการแพทย์แผนไทย

0100,000 ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐



หน้า ๔๒
บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๔ 

อนุมัติเม่ือวันท่ี ๗ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๔๖๔ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำ๓ อเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 

โอนครั้งที่ ๑๘/๒๔๖๔

แผนงาน งาบ งบ
เงินเดือน/ 

ค่า.. J  
รายจ่ายอื่น

ประ๓ ท 
รายจ่าย โครงการ/รายการ

งบประมาณที ่
อนุมัติตาม 
ข้อบัญญัติ/ 
เทศบัญญัติ

งบประมาณ 
(คงเหลือ) ก่อน 

โอน

(+/-) จำนวนเงินที ่
โอบ

งบประมาณ 
หลังโอน คำชี้แจงการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย

แผนงาน 
สาธารณสุข

งานบริหาร 
ท่ัวไป 
เก่ียวกับ 
สาธารณสุข

งบดำเนินงาน ค่าไข้สอย รายจ่าย 
เก่ียวเน่ือง 
กับการ 
ปฎิบัติ 
ราขการท่ีไม่ 
เข้าลักษณะ 
รายจ่ายงบ 
รายอื่นๆ

หน้า ๒๔๐ ข้อ ๐๔ 
ค่าลงทะเบียนในการ 
ปีกอบรมของเจ้าหน้าท่ี 
ท้องถ่ิน

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐

แผนงาน 
สาธารณสุข

งานบริหาร 
ท่ัวไป 
เก่ียวกับ 
สาธารณสุข

งบดำเนินงาน ค่าวัสดุ วัสดุ
วิทยาศาสตร ์
หรือ
การแพทย์

หน้า ๒๔๐ ข้อ ๐๑  
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือ 
การแพทย์

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๑๔,๐๐๐ ๖,๐๐๐

แผนงาน 
สาธารณสุข

งานบริหาร 
ท่ัวไป 
เก่ียวกับ 
สาธารณสุข

งบดำเนินงาน ค่าวัสดุ วัสดุ
วิทยาศาสตร ์
หรือ
การแพทย์

ตามบัญชีโอนเงินฯ 
คร้ังท่ี ๓/๒๔๖๔ 
ข้อ ๐๓ วัสดุวิทยา 

ศาสตร์หรือการแพทย์

๒๔๐,๐๐๐ ๒๔๐,๐๐๐ ๔๑,๐๐๐ ๑๘๙,๐๐๐



หน้า ๔๓
บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๔ 

อนุมัติเมื่อวับท่ี ๗ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๔๖๔ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 

โอนครั้งที่ ๑๘/๒๔๖๔

แผนงาบ งาบ งบ
เงินเดือน/ 

ค่า.. J  
รายจ่ายอื่น

ประ๓ ท 
รายจ่าย โครงการ/รายการ

งบประมาณที ่
อนุมัติตาม 
ข้อบัญญัติ/ 
เทศบัญญัติ

งบประมาณ 
(คงเหลือ) ก่อน 

โอบ

(+/-) จำนวนเงินที ่
โอน

งบประมาณ 
หลังโอน คำชี้แจงการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย

แผนงาบ 
สาธารณสุข

งานบริหาร 
ท่ัวไป 
เก่ียวกับ 
สาธารณสุข

งบดำเนินงาน ค่าสาธารณู 
ปโภค

ค่าบริการ 
ส่ือสารและ 
โทรคมนาคม

หน้า ๒๔๐ ข้อ ๐๑  
ค่าบริการสื่อสารและ 
โทรคมนาคมระบบศูนย์ 
รับแจ้งเหตุและสั่งการๆ 
เปีบดืจิทัล

๒๗๐,๐๐๐ ๒๗๐,๐๐๐ ๒๗๐,๐๐๐

แผนงาน 
สาธารณสุข

งานบริการ 
สาธารณสุข 
และงาน 
สาธารณสุข 
อ่ืน

งบบุคลากร เงินเดือน
(ฝ่าย
ประจำ)

เงินเดือน 
ข้าราซการ 
หรือ
พนักงาน 
ส่วนท้องถ่ิน

หน้า ๒๖๒ ข้อ ๐๑  
เงินเดือนข้าราขการ 
องค์การบริหารส่วน 
จังหวัด

๒,๑๔๘,๘๖๐ ๒,๑๔๘,๘๖๐ ๑,๖๔๐,๐๐๐ ๔๖๘,๘๖๐

แผนงาน 
สาธารณสุข

งานบริการ 
สาธารณสุข 
และงาน 
สาธารณสุข 
อ่ืน

งบบุคลากร เงินเดือน
(ฝ่าย
ประจำ)

เงินเพ่ิม 
ต่างๆ ของ 
ข้าราขการ 
หรือ
พนักงาน 
ส่วนท้องถ่ิน

หน้า ๒๖๒ ข้อ ๐๑ เงิน 
เพ่ิมค่าครองขีพข่ัวคราว

๗๒,๐๐๐ ๗๒,๐๐๐ ๗๒,๐๐๐



หน่า ๔ร:
บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

อนุมัติเม่ือวันท่ี ๗ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 

โอนครั้งท่ี ๑๘/๒๕๖๕

แผนงาบ งาบ งบ
เงินเดือน/ 

ค่า.. J  
รายจ่ายอื่น

ประ๓ ท 
รายจ่าย โครงการ/รายการ

งบประมาณที ่
อนุมัติตาม 
ข้อบัญญัติ/ 
เทศบัญญัติ

งบประมาณ 
(คงเหลีอ) ก่อน 

โอน

(+/-) จำนวนเงินที่ 
โอน

งบประมาณ 
หลังโอบ คำชี้แจงการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย

แผนงาบ 
สาธารณสุข

งานบริการ 
สาธารณสุข 
และงาน 
สาธารณสุข 
อ่ืน

งบบุคลากร เงินเดือน
(ฝ่าย
ประจำ)

ค่าตอบแทน 
พนักงานจ้าง

หน้า ๒๖๒ ข้อ ๐๑  
ค่าตอบแทบพนักงานจ้าง

๙๑๐,๐๘๐ ๙๑๐,๐๘๐ ๒๔๑,๐๐๐

แผนงาน 
สาธารณสุข

งานบริการ 
สาธารณสุข 
และงาน 
สาธารณสุข 
อ่ืน

งบดำเนินงาน ค่าใช้สอย รายจ่าย 
เก่ียวเน่ือง 
กับการ 
ปฏิบัติ 
ราขการท่ีไม่ 
เข้าลักษณะ 
รายจ่ายงบ 
รายอื่นๆ

หน้า ๒๖๓ ข้อ ๐๑  
โครงการปัองกันและ 
ควบคุมโรคติดต่อ

๑,๐๐๐,๐๐๐ ๒๖๓,๖๐๐ ๒๖๓,๐๐๐ ๖๐๐

แผนงาน 
สาธารณสุข

งาน
ศูนย์บริการ 
สาธารณสุข

งบบุคลากร เงินเดือน
(ฝ่าย
ประจำ)

เงินเดือน 
ข้าราชการ 
หรือ
พนักงาน 
ส่วนท้องถ่ิน

หน้า ๒๖๔ ข้อ ๐๑  
เงินเดือนข้าราชการ 
องค์การบริหารส่วน 
จังหวัด

๑ ,๙๕๓,๓๖๐ (5), (si 6ท, 6ท <D o ๓๓๘,๐๐๐ ๑,๖๑๕,๓๖๐



หนา ๔๕
บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

อนุมัติเม่ือวันท่ี ๗ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำ๓ อเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 

โอนคเงที่ ๑๘/๒๕๖๕

แผนงาน งาน งบ
เงินเดือน/ 

ค ่า ../ 
รายจ่ายอื่น

ประ๓ ท 
รายจ่าย โครงการ/รายการ

งบประมาณที ่
อนุมัติตาม 
ข้อบัญญัติ/ 
เทศบัญญัติ

งบประมาณ 
(คงเหลือ) ก่อน 

โอบ

(+/-) จำนวนเงินที ่
โอน

งบประมาณ 
หลังโอน คำชี้แจงการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย

แผนงาน 
สาธารณสุข

งาน
ศูนย์บริการ 
สาธารณสุข

งบบุคลากร เงินเดือน
(ฝ่าย
ประจำ)

เงินเพ่ิม 
ต่างๆ ของ 
ข้าราซการ 
หรือ
พนักงาน 
ส่วนท้องถ่ิน

หน้า ๒๖๔ ข้อ ๐๑  
เงินเพ่ิมตำแหน่งด้าน 
การสาธารณสุข (พ.ต.ส.)

๓๖,๐๐๐ 6niD,ooo ๓๖,๐๐๐

แผนงานสร้าง 
ความเข้มแข็ง 
ของชุมขน

งานส่งเสริม 
และ
สนับสนุน 
ความ
เข้มแข็งชุมซน

งบดำเนินงาน ค่าใข้สอย รายจ่าย 
เก่ียวเน่ือง 
กับการ 
ปฏิบัติ 
ราซการท่ีไม่ 
เข้าลักษณะ 
รายจ่ายงบ 
รายอื่นๆ

หน้า ๒๗๐ ข้อ ๐๒ 
โครงการเพ่ือปัองกัน 
และแก้ไขปีญหายา 
เสพติด

๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๗๑๔,๐๐๐ ๒๘๖,๐๐๐

แผนงานสร้าง 
ความเข้มแข็ง 
ของชุมซน

งานส่งเสริม 
และ
สนับสบุน 
ความ
เข้มแข็งชุมซน

งบดำเนินงาน ค่าวัสดุ วัสดุ
วิทยาศาสตร ์
หรือ
การแพทย์

หน้า ๒๗๕ ข้อ ๐๑ 
ชุดทดสอบสารเมทแอม 
เฟตามีนในปีสสาวะ 
ซนิดตลับพร้อมอุปกรณ์

๒๒๑,๐๐๐ ๒๒๑,๐๐๐ ๒๒๑,๐๐๐



หนา ๔๖
บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๔ 

อนุมัติเม่ือวันท่ี ๗ เดือน กับยายน พ.ศ. ๒๔๖๔ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำ๓ อเมีองลำพูน จังหวัดลำพูน 

โอนครั้งที่ ๑๘/๒๔๖๔

แผนงาบ งาน งบ
เงินเดือน/ 

ค่า.. J  
รายจ่ายอื่น

ประ๓ ท 
รายจ่าย โครงการ/รายการ

งบประมาณที ่
อนุมัติตาม 
ข้อบัญญัติ/ 
เทศบัญญัติ

งบประมาณ 
(คงเหลือ) ก่อน 

โอน

(+/-) จำนวนเงินที่ 
โอน

งบประมาณ 
หลังโอน ค0าซี้แจงการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย

แผนงาน 
การเกษตคร

งานสิงแวด 
ล้อมและ 
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ

งบดำเนินงาน ค่าใช้สอย รายจ่าย 
เก่ียวเน่ือง 
กับการ 
ปฏิบัติ 
ราชการท่ีไม่ 
เช้าลักษณะ 
รายจ่ายงบ 
รายอื่นๆ

หน้า ๓๔๑ ข้อ ๐๑  
โครงการส่งเสริมและ 
ปีนฟูพ้ืนท่ีสีเขียว

๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐



หน่า ๔๗
บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๔ 

อนุมัติเม่ือวันที่ ๗ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๔๖๔ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 

โอนครั้งที่ ๑๘/๒๔๖๔

แผนงาน งาน งบ
เงินเดือน/ 

ค่า.. J  
รายจ่ายอื่น

ประ๓ ท 
รายจ่าย โครงการ/รายการ

งบประมาณที ่
อนุมัติตาม 
ข้อบัญญัติ/ 
เทศบัญญัติ

งบประมาณ 
(คงเหลือ) ก่อน 

โอน

(+/-) จำนวนเงินที ่
โอน

งบประมาณ 
หลังโอน คำซี้แจงการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย

แผนงาน 
บริหารงาน 
ท่ัวไป

งานบริหาร 
ท่ัวไป

งบลงทุน ค่าท่ีดิน 
และ
ส่ิงก่อสร้าง

ค่าปรับปรุง 
ท่ีดินและ 
ส่ิงก่อสร้าง

๐๑ ค่าปรับปรุงบ้านพัก 
อาศัยขององค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดลำพูน

+ ๑,๑๔๘,๘00 ๑,๑๔๘,๘00 เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงบ้านพักอาศัย 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
ตามรายละเอียดและแบบแปลนของ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน โดย 
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการ 
ปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท ๐๘๐๘.๒/ว 
๑๐๙๔ ลงวันท่ี ๒๘ พฤษภาคม ๒๔๖๔ 
(สำนักปลัดฯ)



หนา ๔๘
บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๔ 

อนุมัติเม่ือวันท่ี ๗ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๔๖๔ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 

โอนครั้งที่ ๑๘/๒๔๖๔

แผนงาน งาน งบ
เงินเดือน/ 

ค่า.. J  
รายจ่ายอื่น

ประ๓ ท 
รายจ่าย โครงการ/รายการ

งบประมาณที ่
อนุมัติตาม 
ข้อบัญญัติ/ 
เทศบัญญัติ

งบประมาณ 
(คงเหลือ) ก่อน 

โอน

(+/-) จำนวนเงินที่ 
โอน

งบประมาณ 
หลังโอน คำชี้แจงการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย

แผนงาน 
บริหารงาน 
ท่ัวไป

งานบริหาร 
ท่ัวไป

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ 
ยานพาหนะ 
และขนส่ง

๐๒ รถยนต์ตรวจการณ์ + ๑ 1๖๖๔ 1๐๐๐ ๑,๖๖๔,๐๐๐ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือรถยนต์ตรวจการณ์ 
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ํากว่า ๒,๐๐๐ ชี 
ชี หรือกำลังเครื่องยนต์ สูงสุด'โม่ต่ําก'ว่า 
๑๑๐ กิโลวัตต์ เคร่ืองยนต์ดีเซล แบบ 
ขับเคล่ือน ๔ ล้อ จำนวน ๑ คัน สำหรับใช้ 
ในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วน 
จังหวัดลำพูน โดยมีคุณลักษณะ ดังน้ี
- เป็นรถยนต์น่ัง ๔ ประตู (เช้า - ออก)
- เป็นราคารวมเคร่ืองปรับอากาศ ฟิล์ม 
กรองแสง และป้องกันสนิม
- มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกมาตรฐาน 
คือ เคร่ืองปรับอากาศ วิทยุ และอุปกรณ์

มาตรฐานโรงงาน
- ความสูงใต้ท้องรถ (ระยะต่ําสุดถึงพ้ืน)
ไม่น้อยกว่า ๑๘๐ มิลลิเมตร
- โครงสร้างหลังคาเป็นซ้ืนเดียวตลอดคัน
- มีประตูต้านหลัง



หน้า ๔๙
บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๔ 

อนุมัติเม่ือวันท่ี ๗ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๔๖๔ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 

โอนครั้งท่ี ๑๘/๒๔๖๔

แผนงาน งาน งบ
เงินเดือน/ 

ค่า.. J  
รายจ่ายอื่น

ประเภท 
รายจ่าย โครงการ/รายการ

งบประมาณที่ 
อนุมัติตาม 
ข้อบัญญัติ/ 
เทศบัญญัติ

งบประมาณ 
(คงเหลือ) ก่อน 

โอน

(+/-) จำนวนเงินที่ 
โอน

งบประมาณ 
หลังโอน คำชี้แจงการโอบเงินงบประมาณรายจ่าย

+ จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลาง บัญชีราคา 
มาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐาน 
งบประมาณ ๑  สำนักงบประมาณ 
ธันวาคม ๒๔๖๔ โดยปฏิบัติตามหนังสือ 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 
๐๘๐๘.๒/ว ๑๐๙๔ ลงวันท่ี ๒๘ 
พฤษภาคม ๒๔๖๔ (สำนักปลัดๆ)



หน้า ๕๐
บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

อนุมัติเมื่อวับท่ี ๗ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 

โอนครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๕

แผนงาน งาบ งบ
เงินเดือน/ 

ค่า.. J  
รายจ่ายอื่น

ประ๓ ท 
รายจ่าย โครงการ/รายการ

งบประมาณที ่
อนุมัติตาม 
ข้อบัญญัติ/ 
เทศบัญญัติ

งบประมาณ 
(คงเหลือ) ก,อบ 

โอน

(+/-) จำนวนเงินท่ี 
โอน

งบประมาณ 
หลังโอบ คำชี้แจงการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย

แผนงาน 
บริหารงาน 
ท่ัวไป

งานบริหาร 
ท่ัวไป

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ 
ไฟฟ้าและ 
วิทยุ

๐๑ เคร่ืองเสียงพร้อม 
อุปกรณ์และอุปกรณ์ 
ระบบ แสงสี

+ ๔๙๘,๕๐๐ ๔๙๘,๕๐๐ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดชี้อเครื่องเสียงพร้อม 
อุปกรณ์และอุปกรณ์ระบบแสงสี พร้อม 
ติดต้ังภายในหอประซุมองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำพูน จัดชี้อตามราคา 
ท้องตลาด เน่ืองจากเป็นครุภัณฑ์ท่ีไม่มี 
กำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
โดยปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการ 

ปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท ๐๘๐๘.๒/ว 
๑๐๙๕ ลงวันท่ี ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 
(ลำนักปลัดๆ)

ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.
๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี ๒/๒๕๖๕ 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

บัญชีครุภัณฑ์ รายการที่ ๑ หน้า ๗



บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
อนุมัติเม่ือวันท่ี ๗ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำ๓ อเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 
โอบครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๕

หน้า ๕๑

แผนงาน งาน งบ
เงินเดือน/ 

ค่า.. /  
รายจ่ายอื่น

ประ๓ ท 
รายจ่าย โครงการ/รายการ

งบประมาณที ่
อนุมัติตาม 
ข้อบัญญัติ/ 
เทศบัญญัติ

งบประมาณ 
(คงเหลือ) ก่อน 

โอบ

(+/-) จำนวนเงินที ่
โอน

งบประมาณ 
หลังโอน คำซี้แจงการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย

แผนงาน 
บริหารงาน 
ท่ัวไป

งานบริหาร 
ท่ัวไป

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ 
งานบ้าน 
งานครัว

๐๑ เคร่ืองซักผ้า แบบ 
ธรรมดา ขนาด ๑๕ 
กิโลกรัม

+ ๑๘,๐๐๐ ๑๘,๐๐๐ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเครื่องซักผ้า แบบ 
ธรรมดา ขนาด ๑๕ กิโลกรัม จำนวน ๑  
เคร่ือง ลำหรับใข้ในการทำความสะอาด 
ของผ้าม่าน ผ้าปูโต๊ะ ผ้าคลุมเก้าอี้ ฯลฯ 
ของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
โดยมีคุณลักษณะ ดังน้ี

- เป็นขนาดท่ีสามารถซักผ้าแห้งได้ 
คร้ังละไม่น้อยกว่าท่ีกำหนด

- เป็นเคร่ืองแบบถังเด่ียว เปีดฝาบน
- มีระบบปินแห้งหรือหมาด
จัดซ้ือตามเกณฑ์ราคากลาง บัญชี 

ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐาน 
งบประมาณ ๑ สำนักงบประมาณ 
ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยปฏิบัติตามหนังสือ 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 
๐๘๐๘.๒/ว ๑๐๙๕ ลงวันที ๒๘ 
พฤษภาคม ๒๕๖๔ (สำนักปลัดฯ)



หนา ๔๒
บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๔ 

อนุมัติเม่ือวันที่ ๗ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๔๖๔ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำ๓ อเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 

โอนครั้งท่ี ๑๘/๒๔๖๔

แผนงาน งาน งบ
เงินเดือน/ 

ค่า.. J  
รายจ่ายอื่น

ประ๓ ท 
รายจ่าย โครงการ/รายการ

งบประมาณที ่
อนุมัติตาม 
ข้อบัญญัติ/ 
เทศบัญญัติ

งบประมาณ 
(คงเหลือ) ก่อน 

โอน

(+/-) จำบวบเงินที ่
โอน

งบประมาณ 
หลังโอน คำขี้แจงการโอบเงินงบประมาณรายจ่าย

แผนงาน 
บริหารงาน 
ท่ัวไป

งานบริหาร 
ท่ัวไป

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ 
ลำนักงาน

๐๘ เคร่ืองดูดฝ่น ขนาด 
๒๔ ลิตร

+ ๒๘,๐๐๐ ๒๘,๐๐๐ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเครื่องดูดฝ่น ขนาด 
๒๔ ลิตร จำนวน ๒ เคร่ือง ๆ ละ 

๑๔,๐๐๐ บาท สำหรับใช้กำจัดฝ่น ผง ส่ิง 
สกปรก และใช้ทำความสะอาดงานของ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน โดยมี 
คุณลักษณะ ดังน้ี 
-สามารถดูดฝ่นและน้ํา 
-เป็นราคาพร้อมอุปกรณ์ 
จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลาง บัญชีราคา 
มาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐาน 
งบประมาณ ๑ ลำนักงบประมาณ 
ธันวาคม ๒๔๖๔ โดยปฏิบัติตามหนังสือ 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 
๐๘๐๘.๒/ว ๑๐๙๔ ลงวันที ๒๘ 
พฤษภาคม ๒๔๖๔ (ลำนักปลัดฯ)



หน้า ๔๓
บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๕ 

อนุมัติเม่ือวันท่ี ๗ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๔๖๔ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 

โอบครั้งท่ี ๑๘/๒๔๖๔

แผนงาน งาน งบ
เงินเดือน/ 

ค่า.. J  
รายจ่ายอื่น

ประเภท 
รายจ่าย โครงการ/รายการ

งบประมาณที ่
อนุมัติตาม 
ข้อบัญญัติ/ 
เทศบัญญัติ

งบประมาณ 
(คงเหลือ) ก่อน 

โอน

(+/-) จำบวบเงินที่ 
โอน

งบประมาณ 
หลังโอน คำชี้แจงการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย

แผนงาบ 
บริหารงาน 
ท่ัวไป

งาบบริหาร 
ท่ัวไป

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ 
สำนักงาน

๐๙ เคร่ืองปรับอากาศ 
แบบฝืงเพดาน (ระบบ 
Inverter) ขนาด 
๒๔,๐๐๐ บีทียู

+ ๗๓,๔๐๐ ๗๓,๔๐๐ เพ่ือจ่ายเปีนค่าจัดชี้อเคร่ืองปรับอากาศ 
แบบฝืงเพดาน (ระบบ Inverter) ขนาด 
๒๔,๐๐๐ บีทียู พร้อมอุปกรณ์และติดต้ัง 
จำนวน ๑ เคร่ือง สำหรับติดต้ังห้อง 
ทำงาบรองนายกองค์การบริหารส่วน 
จังหวัดสำพูน โดยจัดชี้อตามราคา 
ท้องตลาด เน่ืองจากไม่ปรากฏในบัญชี 
มาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐาน 
งบประมาณ ๑ สำนักงบประมาณ 
ธันวาคม ๒๔๖๔ โดยปฏิบัติตามหนังสือ 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 
๐๘๐๘.๒/ว ๑๐๙๔ ลงวันท่ี ๒๘ 
พฤษภาคม ๒๔๖๔ (สำนักงานเลขา 
บุการๆ)



บัญชีโอบเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
อนุมืดเม่ือวันที่ ๗ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 
โอนครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๕

หน้า ๕๔

แผนงาน งาบ งบ
เงินเดือน/ 

ค่า.. J  
รายจ่ายอื่น

ประ๓ ท 
รายจ่าย โครงการ/รายการ

งบประมาณที่ 
อนุมืดตาม 
ข้อบัญญัติ/ 
เทศบัญญัติ

งบประมาณ 
(คงเหลือ) ก่อน 

โอน

(+/-) จำนวนเงินที ่
โอบ

งบประมาณ 
หลังโอบ ค์าชี้แจงการโอบเงินงบประมาณรายจ่าย

แผนงาบ 
บริหารงาน 
ท่ัวไป

งานบริหาร 
ท่ัวไป

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ 
สำนักงาน

๑๐ เครื่องปรับอากาศ 
แบบแขวน (ระบบ 
Inverter) ขนาด 
๓๖,๐๐๐ บีทียู

+ ๕๓,๖๐๐ ๕๓,๖๐๐ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 
แบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 
๓๖,๐๐๐ บีทียู พร้อมอุปกรณ์และติดต้ัง 
จำนวน ๑ เคร่ือง สำหรับติดต้ังห้อง 
ปฏิบัติราชการที่ปริกษานายกองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดสำพูน โดยมี 
คุณลักษณะดังน้ี
•ขนาดท่ีกำหนดเป็นขนาดไม่ต่ํากว่า 
๓๖,๐๐๐ บีทียู
•ราคาท่ีกำหนดเป็นราคาท่ีรวมค่าติดต้ัง 
•เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถใน 
การทำความเย็นขนาดไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ 
บทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน 
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลาก 
ประหยัดไฟฟ้าเบอร์ ๕ 
•ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศท่ีประกอบ 
สำเร็จรูปท้ังขุด ท้ังหน่วยส่งความเย็น 
และหน่วยระบายความร้อนจากโรงงาน 
เดียวกัน
•มีความหน่วงเวลาการทำงานของ 
คอมเพรสเซอร์



หน้า ๕๕
บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

อนุมัติเม่ือวันท่ี ๗ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 

โอบครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๕

แผนงาน งาบ งบ
เงินเดือน/ 

ค่า.. J  
รายจ่ายอื่น

ประ๓ ท 
รายจ่าย โครงการ/รายการ

งบประมาณที ่
อนุมัติตาม 
ข้อบัญญัติ/ 
เทศบัญญัติ

งบประมาณ 
(คงเหลือ) ก่อน 

โอบ

(+/-) จำนวนเงินที ่
โอบ

งบประมาณ 
หลังโอบ คำชี้แจงการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย

จัดชี้อตามเกณฑ์ราคากลาง บัญชีราคา 
มาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐาน 
งบประมาณ ๑  สำนักงบประมาณ 
ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยปฎิบ้ติตามหนังสือ 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 
๐๘๐๘.๒/ว ๑๐๙๕ ลงวันที ๒๘ 
พฤษภาคม ๒๕๖๔ (สำนักงานเลขา 
บุการฯ)



บัญชีโอบเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๔ 
อนุมัติเม่ือวันท่ี ๗ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๔๖๔ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำ๓ อเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 
โอบครั้งท่ี ๑๘/๒๔๖๔

หน้า ๔๖

แผนงาน งาน งบ
เงินเดือน/ 

ค่า../  
รายจ่ายอื่น

ประ๓ ท 
รายจ่าย โครงการ/รายการ

งบประมาณที ่
อนุมัติตาม 
ข้อบัญญัติ/ 
เทศบัญญัติ

งบประมาณ 
(คงเหลือ) ก่อน 

โอน

(+/-) จำนวนเงินที ่
โอน

งบประมาณ 
หลังโอน คำชี้แจงการโอบเงินงบประมาณรายจ่าย

แผนงาน 
บริหารงาน 
ท่ัวไป

งานวางแผน 
สถิติและ 
วิชาการ

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ 
โฆษณาและ 
เผยแพร่

๐๑ จอแสดงภาพ LCD 
VIDEO WALL

+ ๔๙๘,๐๐๐ ๔๙๘,๐๐๐ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดชี้อจอแสดงภาพ LCD 
VIDEO WALL จำนวน ๖  ชุดๆ ละ 
๘๓,๐๐๐.-บาท สำหรับใช้ภายในอาคาร 
ศูนย์'ปฏิ,บติการ ข้ัน ๒ องค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำพูน โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 
-จอแสดงภาพ LCD VIDEO WALL ขนาด 
๔๔ น้ิว และอุปกรณ์ประกอบ พร้อม 

ติดต้ังและทดสอบระบบ 
•ขอบหนา ๑ .๘ มิลลิเมตร 
จัดชื้อตามราคาท้องตลาด เน่ืองจากเป็น 
ครุภัณฑ์ท่ี ไม่มีกำหนดไวิในบัญชีราคา 
มาตรฐานครุภัณฑ์ โดยปฏิบัติตาม 
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 
ท่ี มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๐๙๔ ลงวันท่ี ๒๘ 

พฤษภาคม ๒๔๖๔ (กองยุทธ์ศาสตร์ๆ) 
ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๔๖๑ 

-๒๔๖๔) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี ๒/๒๔๖๔ ของ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน บัญชี 
ครุภัณฑ์ รายการที่ ๒ หน้า ๙



บัญชีโอบเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
อนุม้ตเม่ือวับท่ี ๗ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำเภอเมีองลำพูน จังหวัดลำพูน 
โอนครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๕

หน้า ๕๗

แผนงาน งาน งบ
เงินเดือน/ 

ค่า.. J  
รายจ่ายอื่น

ประเภท 
รายจ่าย โครงการ/รายการ

งบประมาณที ่
อบุม้ตตาม 
ข้อบัญญัติ/ 
เทศบัญญัติ

งบประมาณ 
(คงเหลือ) ก่อน 

โอน

(+/-) จำนวนเงินท่ี 
โอน

งบประมาณ 
หลังโอน คำชี้แจงการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย

แผนงาน 
บริหารงาน 
ท่ัวไป

งานวางแผน 
สถิติและ 
วิชาการ

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ 
สำนักงาน

๐๕ เก้าอ้ีบุนวม + ๒๖๐,๐๐๐ ๒๖๐,๐๐๐ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดช้ือเก้าอี้บุนวม จำนวน 
๔๐๐ ตัวๆ ละ ๖๕๐.-บาทสำหรับใช้ 

ประจำศูนย์ประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
ระดับอำเภอเมืองสำพูน โดยมี 
คุณลักษณะดังนี้
-โครงสร้างขาเก้าอี้ และพนักพิงผลิตจาก 
เหล็กแป็บเหล่ียมชุบโครเมียม ขนาด 
๓/๔ X ๓/๔ นัว
-ท่ีน่ังและพนักพิงผลิตจากหนัง PVC 
บุด้วยฟองน้ีา
-ด้านหลังพนักพิงเช่ือมแป็นเหล็ก ๔ จุด 
จัดชื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากเป็น 
ครุภัณฑ์ท่ี ไม่มีกำหนดไร้ในบัญชีราคา 
มาตรฐานครุภัณฑ์ โดยปฏิบัติตาม 
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 
ท่ี มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๐๙๕ ลงวันท่ี ๒๘ 

พฤษภาคม ๒๕๖๔ (กองยุทธ์ศาสตร์ๆ) 
ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ 

-๒๕๖๕) เปล่ียนแปลง คร้ังท่ี ๑/๒๕๖๕ 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสำพูน 
บัญชีครุภัณฑ์ รายการที่ ๑ หน้า ๖



หน้า ๕๘
บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

อนุมัติเม่ือวันท่ี ๗ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำ๓ อเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 

โอนครั้งท่ี ๑๘/๒๕๖๕

แผนงาน งาน งบ
เงินเดือน/ 

ค่า.. /  
รายจ่ายอื่น

ประ๓ ท 
รายจ่าย โครงการ/รายการ

งบประมาณที่ 
อนุมัติตาม 
ข้อบัญญัติ/ 
เทศบัญญัติ

งบประมาณ 
(คงเหลือ) ก่อน 

โอน

(+/-) จำนวนเงินที่ 
โอน

งบประมาณ 
หลังโอน คำซี้แจงการโอบเงินงบประมาณรายจ่าย

แผนงาน 
อุตสาหกรรม 
และการโยธา

งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าท่ีดิน 
และ
ส่ิงก่อสร้าง

ค่าปรับปรุง 
ท่ีดินและ 
ส่ิงก่อสร้าง

๑๔ ค่าปรับปรุง 
ซ่อมแซมลาน 
เอนกประสงค์ด้านหน้า 
อาคารสำนักงาน 
องค์การบริหารส่วน 
จังหวัดลำพูน

+ ๖,๒๘๗,๐๐๐ ๖,๒๘๗,๐๐๐ เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมลาน 
เอนกประสงค์ด้านหน้าอาคารสำนักงาน 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสำพูน พ้ืนท่ี 
ปรับปรุงซ่อมแซมไม่น้อยกว่า ๕,๓๘๐ 
ตารางเมตร เพ่ือให้มีพ้ืนท่ีท่ีดีในการ 
รองรับกิจกรรมต่างๆ อาทิเซ่น การออก 
กำลังกาย การจัดงานแสดงสินค้าและ 
ชุมชน กิจกรรมงานบริการสาธารณะ 
รวมถึงรองรับการจัดแสดงสินค้าเกษตร 
อินทรีย์ ตามรายละเอียดและแบบแปลน 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
โดยปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการ 
ปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท ๐๘๐๘.๒/ว 
๑๐๙๕ ลงวันท่ี ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 
(กองช่าง)



หน้า ๕๙
บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

อนุม้ติเม่ือวับท่ี ๗ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 

โอนครั้งท่ี ๑๘/๒๕๖๕

แผนงาน งาน งบ
เงินเดือน/ 

ค่า.. J  
รายจ่ายอื่น

ประ๓ ท 
รายจ่าย โครงการ/รายการ

งบประมาณที ่
อนุม้ตตาม 
ข้อบัญญัติ/ 
เทศบัญญัติ

งบประมาณ 
(คงเหลือ) ก่อน 

โอน

(+/-) จำนวนเงินที ่
โอน

งบประมาณ 
หลังโอน คำชี้แจงการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย

ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - 
๒๕๖๕) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี ๑/๒๕๖๕ ของ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาผังเมืองและ 
โครงสร้างพ้ีนฐานเช่ือมกลุ่มจังหวัด เพ่ือ 
รองรับการพัฒนาเมืองในอนาคต 
รายการที่ ๒ หน้า ๓



บัญขีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
อนุมัติเม่ือวันที่ ๗ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 
โอนครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๕

หน้า ๖0

แผนงาน งาน งบ
เงินเดือน/ 

ค่า.../ 
รายจ่ายอื่น

ประ๓ ท 
รายจ่าย โครงการ/รายการ

งบประมาณที ่
อนุมัติตาม 
ข้อปัญญัติ/ 
เทศบัญญัติ

งบประมาณ 
(คงเหลือ) ก่อน 

โอน

(+/-) จำนวนเงินที ่
โอบ

งบประมาณ 
หลังโอน คำชี้แจงการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย

แผนงาน 
อุตสาหกรรม 
และการโยธา

งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าท่ีดิน 
และ
ส่ิงก่อสร้าง

ค่าปรับปรุง 
ท่ีดินและ 
ส่ิงก่อสร้าง

๑๕ ค่าปรับปรุง 
ซ่อมแซมเสริมผิว 
จราจรแบบแอสฟ้ลต์ 
(Over Lay) พร้อม 
ก่อสร้างรางระบายน้ํา 
บริเวณด้านหน้า 
สำนักงานองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดลำพูน

+ ๒,๑๒๐,๐๐๐ ๒,๑๒๐,๐๐๐ เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิว 
จราจรแบบแอสฟ้ลต์ (Over Lay) พร้อม 
ก่อสร้างรางระบายน้ํา บริเวณด้านหน้า 
สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ลำพูน กว้าง ๓.๗๐-๙.๐๐ เมตร ยาว 
๒๐๖ เมตร หรือมีพ้ืนท่ีผิวจราจรไม่น้อย 
กว่า ๑ 1๘๐๐ ตารางเมตร เพ่ือปรับปรุง 
ซ่อมแซมจุดท่ีเส่ือมโทรมและชำรุดให้มี 
การใช้งานที่ดีตามรายละเอียดและแบบ 
แปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ลำพูน โดยปฏิบัติตามหนังสือกรม 
ส่งเสริมการปกครองห้องถ่ิน ท่ี มท 
๐๘๐๘.๒/ว ๑๐๙๕ ลงวันที ๒๘ 
พฤษภาคม ๒๕๖๔ (กองซ่าง)

ตามแผนพัฒนาห้องถ่ิน (พ.ศ.
๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี ๑/๒๕๖๕ 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาผังเมืองและ 
โครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมกลุ่มจังหวัด เพ่ือ 
รองรับการพัฒนาเมืองในอนาคต 
รายการที่ ๓ หน้า ๔



หนา ๖๑
บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

อนุมัติเม่ือวันท่ี ๗ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 

โอนครั้งท่ี ๑๘/๒๕๖๕

แผนงาน งาน งบ
เงินเดือน/ 

ค่า.. J  
รายจ่ายอื่น

ประเภท 
รายจ่าย โครงการ/รายการ

งบประมาณที่ 
อนุมัติดาม 
ข้อบัญญัติ/ 
เทศบัญญัติ

งบประมาณ 
(คงเหลือ) ก่อน 

โอน

(+/-) จำนวนเงินท่ี 
โอบ

งบประมาณ 
หลังโอน คำซี้แจงการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย

แผนงาน 
อุตสาหกรรม 
และการโยธา

งานก่อสร้าง งบลงทุบ ค่าท่ีดิน 
และ
ส่ิงก่อสร้าง

ค่าปรับปรุง 
ท่ีดินและ 
ส่ิงก่อสร้าง

๑ ๖  ค่าต่อเติมด้านหน้า 
อาคารสำนักงาน 
องค์การบริหารส่วน 
จังหวัดสำพูน

+ ๗,๘๑๔,๖๖๐ ๗,๘๑๔,๖๖๐ เพ่ือจ่ายเป็นค่าต่อเติมด้านหน้าอาคาร 
สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
สำพูน เพ่ือต่อเดิมและปรับปรุงภูมิทัศน์ 
ของสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
สำพูนให้เป็นท่ีพักผ่อนสำหรับประขาขน 
ผู้มาติดต่อราขการและบุคลากรในสังกัด 
ตามรายละเอียดและแบบแปลนของ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน โดย 
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการ 
ปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท ๐๘๐๘.๒/ว 
๑๐๙๕ ลงวันท่ี ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 
(กองข่าง)

ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.
๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพ่ืมเติม คร้ังท่ี ๒/๒๕๖๕ 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสำพูน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาผังเมืองและ 
โครงสร้างพ้ืนฐานเข่ือมกลุ่มจังหวัด เพ่ือ 
รองรับการพัฒนาเมืองในอนาคต 
รายการที่ ๒ หน้า ๔



บัญชีโอบเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
อนุมัติเม่ือวับท่ี ๗ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 
โอนครั้งท่ี ๑๘/๒๕๖๕

หน้า ๖๒

แผนงาน งาบ งบ
เงินเดือน/ 

ค่า.. J  
รายจ่ายอื่น

ประ๓ ท 
รายจ่าย โครงการ/รายการ

งบประมาณที ่
อนุมัติตาม 
ข้อบัญญัติ/ 
เทศบัญญัติ

งบประมาณ 
(คงเหลือ) ก่อน 

โอน

(+/-) จำนวนเงินที ่
โอน

งบประมาณ 
หลังโอบ คำชี้แจงการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย

แผนงาน 
อุตสาหกรรม 
และการโยธา

งานบริหาร 
ท่ัวไป 
เก่ียวกับ 
อุตสาหกรรม 
และการโยธา

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ 
สำนักงาน

๐๑ เต็นท์ทรงโค้ง + ๔๙๒,๒๐๐ ๔๙๒,๒๐๐ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเต็นท์ทรงโค้ง ขนาด 
๔ X ๘ เมตร จำนวน ๒๐ หลัง  ๆ ละ 

๒๔,๖๑๐.-บาท สำหรับใช้ในกิจกรรม 
ต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ลำพูน โดยจัดซื้อตามราคาท้องตลาด 
เน่ืองจากเป็นครุภัณฑ์ท่ีไม่มีกำหนดไว้ใน 
บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ โดยปฏิบัติตาม 
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 
ท่ี มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๐๙๕ ลงวันท่ี ๒๘ 

พฤษภาคม ๒๕๖๔ (กองช่าง)
ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ 

-๒๕๖๕) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี ๔/๒๕๖๔ ของ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน บัญชี 
ครุภัณฑ์ รายการที่ ๔ หน้า ๙



หนา ๖๓
บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

อนุมัติเม่ือวับที่ ๗ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำ๓ อเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 

โอนครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๕

แผนงาน งาน งบ
เงินเดือน/ 

ค่า.. J  
รายจ่ายอื่น

ประ๓ ท 
รายจ่าย โครงการ/รายการ

งบประมาณที ่
อนุมัติตาม 
ข้อบัญญัติ/ 
เทศบัญญัติ

งบประมาณ 
(คงเหลือ) ก่อน 

โอบ

(+/-) จำนวนเงินที่ 
โอน

งบประมาณ 
หลังโอน คำซี้แจงการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย

แผนงาน 
อุตสาหกรรม 
และการโยซา

งานบริหาร 
ท่ัวไป 
เก่ียวกับ 
อุตสาหกรรม 
และการโยธา

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ 
สำนักงาน

๐๒ พัดลม'ไอ1นา + ๑๖๗,๙๙๐ ๑๖๗,๙๙๐ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือพัดลมไอน้ํา แบบ 
ล้อเล่ือนรังผ้ึง ขนาด ๓๐ ลิตร จำนวน 
๑๐ เคร่ือง  ๆ ละ ๑๖,๗๙๙.-บาท สำหรับ 
ไข้ในกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำพูน โดยจัดซื้อตามราคา 
ท้องตลาด เน่ืองจากเป็นครุภัณฑ์ท่ีไม่มี 
กำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ โดย 
ปฎิบติตามหนังสือกรมส่งเสริมการ 
ปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท ๐๘๐๘.๒/ว 
๑๐๙๕ ลงวันท่ี ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 
(กองข่าง)

ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - 
๒๕๖๕) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี ๔/๒๕๖๔ ของ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน บัญชี 
ครุภัณฑ์ รายการที่ ๓ หน้า ๘



หนา ๖๔
บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๔ 

อนุมัติเม่ือวันที่ ๗ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๔๖๔ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 

โอนครั้งที่ ๑๘/๒๔๖๔

แผนงาน งาบ งบ
เงินเดือน/ 

ค่า.. J  
รายจ่ายอื่น

ประเภท 
รายจ่าย โครงการ/รายการ

งบประมาณที ่
อนุมัติตาม 
ข้อบัญญัติ/ 
เทศบัญญัติ

งบประมาณ 
(คงเหลือ) ก่อน 

โอน

(+/-) จำนวนเงินที ่
โอน

งบประมาณ 
หลังโอน ค0าซี้แจงการโอบเงินงบประมาณรายจ่าย

แผนงาบ 
อุตสาหกรรม 
และการโยธา

งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ 
ไฟฟ้าและ 
วิทยุ

๐๔ โคมไฟถนน 
พลังงานแสงอาทิตย์

+ ร),ร)c^!o,ooo (ริ),ร)๙๐,๐๐๐ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือโคมไฟถนนพลังงาบ 
แสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน 
แบบเสากิ่งเดี่ยว พร้อมติดต้ัง บนถนน 
สายทาง ลพ.ถ.๑๐๐๑๒ สายบ้านวังไอ- 
บานหนองซิว ตำบลป่าลัก อำเภอเมือง 
ลำพูน จังหวัดลำพูน (ถนนถ่ายโอนๆ) 
จำนวน ๑๗ ชุดๆ ละ ๗๐,๐๐๐.-บาท 
โดยจัดซ้ือครุภัณฑ์ตามบัญชีนวัตกรรม 
ไทย โดยลำนักงบประมาณ ฉบับเพ่ืมเติม 
มิถุนายน ๒๔๖๓ ถือปฏิบัติตามหนังสือ 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 
๐๘๐๘.๒/ว ๑๐๙๔ ลงวันทิ ๒๘ 
พฤษภาคม ๒๔๖๔ (กองช่าง)

ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๔๖๑ - 
๒๔๖๔) เพ่ืมเติม คร้ังท่ี ๒/๒๔๖๔ ของ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน บัญชี 
ครุภัณฑ์ รายการที่ ๔ หน้า ๑๐



ห'นา ๖๔
บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๔ 

อนุมัติเม่ือวันท่ี ๗ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๔๖๔ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำ๓ อเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 

โอนครั้งที่ ๑๘/๒๔๖๔

แผนงาน งาน งบ
เงินเดือน/ 

ค่า.. J  
รายจ่ายอื่น

ประ๓ ท 
รายจ่าย โครงการ/รายการ

งบประมาณที ่
อนุมัติตาม 
ข้อบัญญัติ/ 
เทศบัญญัติ

งบประมาณ 
(คงเหลีอ) ก่อน 

โอน

(+/-) จำนวนเงินท่ี 
โอน

งบประมาณ 
หลังโอน คำชี้แจงการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย

แผนงาน 
อุตสาหกรรม 
และการโยธา

งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ 
ไฟฟ้าและ 
วิทยุ

๐๔ โคมไฟถนน 
พลังงานแสงอาทิตย์

+ ๑,๑๙๐,๐๐๐ ๑,๑๙๐,๐๐๐ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดช้ีอโคมไฟถนนพลังงาน 
แสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน 
แบบเสาก่ิงเด่ียว พร้อมติดต้ัง บนถนน 
สายทาง ลพ.ถ.๑๐๐๒๒ สายบ้านวังผาง- 
บานเหล่าคู่ ตำบลหนองยวง อำเภอเวียง 
หนองล่อง จังหวัดลำพูน (ถนนถ่ายโอนๆ) 
จำนวน ๑๗ ชุดๆ ละ ๗๐,๐๐๐.-บาท 

โดยจัดซ้ือครุภัณฑ์ตามบัญชีนวัตกรรม 
ไทย โดยสำนักงบประมาณ ฉบับเพ่ิมเติม 
มิถุนายน ๒๔๖๓ ถือปฏิบัติตามหนังสือ 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 
๐๘๐๘.๒/ว ๑๐๙๔ ลงวันทิ ๒๘ 
พฤษภาคม ๒๔๖๔ (กองช่าง)

ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๔๖๑ - 
๒๔๖๔) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี ๒/๒๔๖๔ ของ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน บัญชี 
ครุภัณฑ์ รายการท่ี ๖  หน้า ๑๑



หนา ๖๖
บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

อนุมัติเม่ือวันท่ี ๗ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำ๓ อเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 

โอนครั้งท่ี ๑๘/๒๕๖๕

แผนงาน งาน งบ
เงินเดือน/ 

ค่า.. /  
รายจ่ายอื่น

ประ๓ ท 
รายจ่าย โครงการ/รายการ

งบประมาณที ่
อนุมัติตาม 
ข้อบัญญัติ/ 
เทศบัญญัติ

งบประมาณ 
(คงเหลือ) ก่อน 

โอน

(+/-) จำนวนเงินที ่
โอน

งบประมาณ 
หลังโอน คำขี้แจงการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย

แผนงาน 
อุตสาหกรรม 
และการโยธา

งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าท่ีดิน 
และ
ส่ิงก่อสร้าง

ค่าปรับปรุง 
ท่ีดินและ 
ส่ิงก่อสร้าง

๑๗ ค่าปรับปรุงห้อง 
สำนักงานกอง 
การศึกษาศาสนาและ 
วัฒนธรรม องค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดลำพูน

+ ๔๗๕,๐๐๐ ๔๗๕,๐๐๐ เพ่ือจ่ายเปีนค่าปรับปรุงห้องสำนักงาน 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ตาม 
รายละเอียดและแบบแปลนขององค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดลำพูน โดยปฏิบัติตาม 
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 
ท่ี มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๐๙๕ ลงวันท่ี ๒๘ 
พฤษภาคม ๒๕๖๔ (กองช่าง)



หนา ๖๗
บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๔ 

อนุมัติเมื่อวับท่ี ๗ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๔๖๔ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 

โอบครั้งที่ ๑๘/๒๔๖๔

แผนงาน งาน งบ
เงินเดือน/ 

ค่า.. /  
รายจ่ายอื่น

ประ๓ ท 
รายจ่าย โครงการ/รายการ

งบประมาณที ่
อนุมัติตาม 
ข้อบัญญัติ/ 
เทศบัญญัติ

งบประมาณ 
(คงเหลือ) ก่อน 

โอน

(+/-) จำนวนเงินที่ 
โอน

งบประมาณ 
หลังโอน ค0าชี้แจงการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย

แผนงาน 
อุตสาหกรรม 
และการโยธา

งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าท่ีดิน 
และ
สิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้าง 
ส่ิงสาธาร 
ณูปการ

๒๘ ค่าก่อสร้างถนนผิว 
จราจรแอสฟัลค์ 
คอนกรีตภายในบริเวณ 
โครงการเหมืองลี้มืรัก 
บ้านโอ่ง หมู่ท่ี ๑๑
. ๕ o v ■ รตาบลล อาเภอล 

จังหวัดลำพูน

+ ๒,๗๐๐,๐๐๐ ๒,๗๐๐,๐๐๐ เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนผิวจราจร 
แอสฟ้ลต์คอนกรีต ภายในบริเวณ 
โครงการเหมืองล้ีมืรัก บ้านโอ่ง หมู่ท่ี ๑๑  
ตำบลลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ตาม 

รายละเอียดและแบบแปลนขององค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดลำพูน โดยปฏิบัติตาม 
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 
ท่ี มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๐๙๔ ลงวันท่ี ๒๘ 
พฤษภาคม ๒๔๖๔ (กองข่าง)

ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๔๖๑ - 
๒๔๖๔) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี ๒/๒๔๖๔ ของ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
รายการที่ ๑ หน้า ๓



หน้า ๖๘
บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

อนุมัติเม่ือวันท่ี ๗ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำ๓ อเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 

โอนครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๕

แผนงาน งาน งบ
เงินเดือน/ 

ค่า.. J  
รายจ่ายอื่น

ประเภท 
รายจ่าย โครงการ/รายการ

งบประมาณที ่
อนุมัติตาม 
ข้อบัญญัติ/ 
เทศบัญญัติ

งบประมาณ 
(คงเหลือ) ก่อน 

โอน

(+/-) จำนวนเงินท่ี 
โอน

งบประมาณ 
หลังโอน คำชี้แจงการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย

แผนงาน 
การศาสนา 
วัฒนธรรม 
และ
นันทนาการ

งานกีฬา 
และ
นันทนาการ

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ค่าบำรุง 
รักษาและ 
ปรับปรุง 
ครุภัณฑ์

๐๑ ค่าบำรุงรักษาและ 
ปรับปรุงระบบฟ้ายว่ิง 
อิเล็กทรอนิกส์ 
(LED DISPLAY)

+ ๖๖,๘๗๕ ๖๖,๘๗๕ เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง 
ระบบป็ายวิ่งอิเล็กทรอนิกส์ (LED 
DISPLAY) ภายในสนามกีฬากลาง 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
เพ่ือให้สนามกีฬากลางองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำพูน มีฟ้ายวิ่งอิเล็กทรอนิกส์ 
(LED DISPLAY) ท่ีมีประสิทธิภาพและ 

พร้อมให้บริการประซาซน โดยปฏิบัต ิ
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง 
ท้องถ่ิน ท่ี มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๐๙๕ ลง 
วันท่ี ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ (กอง 
การศึกษาฯ)

ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - 
๒๕๖๕) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี ๒/๒๕๖๕ ของ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
รายการท่ี ๓ หน้า ๙



หน้า ๖๙
บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

อนุมัติเม่ือวับที่ ๗ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำ๓ อเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 

โอนครั้งท่ี ๑๘/๒๕๖๕

แผนงาน งาน งบ
เงินเดือน/ 

ค่า.. J  
รายจ่ายอื่น

ประ๓ ท 
รายจ่าย โครงการ/รายการ

งบประมาณที ่
อนุมัติตาม 
ข้อบัญญัติ/ 
เทศบัญญัติ

งบประมาณ 
(คงเหลือ) ก่อน 

โอน

(+/-) จำนวนเงินท่ี 
โอน

งบประมาณ 
หลังโอบ คำชี้แจงการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย

แผนงาน 
อุตสาหกรรม 
และการโยธา

งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าท่ีดิน 
และ
ส่ิงก่อสร้าง

ค่าปรับปรุง 
ท่ีดินและ 
ส่ิงก่อสร้าง

๑๘ ค่าปรับปรุงอาคาร 
สถานศึกษาโรงเรียน 
องค์การบริหารส่วน 
จังหวัดลำพูน นาทราย

+ ๕,๕๑๖,๒๕๓ ๕,๕๑๖,๒๕๓ เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงอาคาร 
สถานศึกษาโรงเรียนองค์การบริหารส่วน 
จังหวัดลำพูน นาทราย เพื่อดำเนินการ 
ปรับปรุงอาคารเรียนอาคารประกอบ 
และส่ิงปลูกสร้างให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ 
ม่ันคงและปลอดภัย เหมาะสมต่อการ 
จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมต่างๆ 
ของสถานศึกษา ตามรายละเอียดและ 
แบบแปลนขององค์การบริหารส่วน 
จังหวัดลำพูน (กองการศึกษาฯ)

ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - 
๒๕๖๕) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี ๒/๒๕๖๕ ของ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาผังเมืองและ 
โครงสร้างพ้ืนฐาน เข่ือมกลุ่มจังหวัด 
เพ่ือรองรับการพัฒนาเมืองในอนาคต 
รายการท่ี ๒ หน้า ๔



หนา ๗๐
บัญชีโอบเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

อนุมัติเม่ือวันท่ี ๗ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 

โอบครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๕

แผนงาน งาน งบ
เงินเดือน/ 

ค่า.. J  
รายจ่ายอื่น

ประเภท 
รายจ่าย โครงการ/รายการ

งบประมาณที ่
อนุมัติตาม 
ข้อบัญญัติ/ 
เทศบัญญัติ

งบประมาณ 
(คงเหลือ) ก่อน 

โอบ

(+ /- )  จำนวนเงินท่ี 
โอบ

งบประมาณ 
หลังโอน คำขี้แจงการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย

แผนงาน 
บริหารงาน 
ท่ัวไป

งาบ
บริหารงาบ 
คลัง

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ 
สำนักงาน

๐๕ เคร่ืองปรับอากาศ 
แบบแยกส่วน แบบ 
แขวนขนาด ๓๐,๐๐๐ 
บีทียู

+ ๑๒๔,๕๐๐ ๑๒๔,๕๐๐ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดข้ีอเครื่องปรับอากาศ 
แบบแยกส่วน แบบแขวน ขนาด 
๓๐,๐๐๐ บีทียู พร้อมอุปกรณ์และติดต้ัง 
จำนวน ๓ เคร่ืองๆ ละ ๔๑,๕๐๐.-บาท 
สำหรับติดตั้งประจำกองพัสดุและ 
ทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
สำพูน โดยมีคุณลักษณะดังนี ้
-ฃนาดท่ีกำหนดเป็นขนาดไม่ต่ํากว่า 
๓๐,๐๐๐ บีทียู
-ราคาท่ีกำหนดเป็นราคาท่ีรวมค่าติดต้ัง 
-เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีความสามารถใน 
การทำความเย็นขนาดไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ 
บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน 
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลาก 
ประหยัดไฟฟ้าเบอร์ ๕ 
•ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศท่ีประกอบ 
สำเร็จรูปท้ังชุด ท้ังหน่วยส่งความเย็น 
และหน่วยระบายความร้อนจากโรงงาน 
เดียวกัน
-มีความหน่วงเวลาการทำงานของ 
คอมเพรสเซอร์



หน้า ๗๑
บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

อนุมัติเม่ือวันที่ ๗ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำ๓ อเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 

โอบครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๕

แผนงาน งาน งบ
เงินเดือน/ 

ค่า.../ 
รายจ่ายอื่น

ประเภท 
รายจ่าย โครงการ/รายการ

งบประมาณที ่
อนุมัติตาม 
ข้อบัญญัติ/ 
เทศบัญญัติ

งบประมาณ 
(คงเหลือ) ก่อน 

โอบ

(+/-) จำนวนเงินที ่
โอน

งบประมาณ 
หลังโอบ คำชี้แจงการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย

จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลาง บัญชีราคา 
มาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐาน 
งบประมาณ ๑  สำนักงบประมาณ 
ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยปฏิบัติตามหนังสือ 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 
๐๘๐๘.๒/ว ๑๐๙๕ ลงวันที ๒๘ 
พฤษภาคม ๒๕๖๔ (กองพัสดุๆ)



หน้า ๗๒
บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

อนุมัติเม่ือวันที่ ๗ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 

โอนคร'งที ๑๘/๒๕๖๕

แผนงาน งาน งบ
เงินเดือน/ 

ค่า.. J  
รายจ่ายอื่น

ประ๓ ท 
รายจ่าย โครงการ/รายการ

งบประมาณที ่
อนุมัติตาม 
ข้อบัญญัติ/ 
เทศบัญญัติ

งบประมาณ 
(คงเหลือ) ก่อน 

โอน

(+/-) จำนวนเงินท ี
โอน

งบประมาณ 
หลังโอน คำซี้แจงการโอบเงินงบประมาณรายจ่าย

แผนงาน 
บริหารงาน 
ท่ัวไป

งาน
บริหารงาน 
คลัง

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์
หรือ
อิเล็กทรอ 
นิกส์

๐๔ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
All เก One สำหรับ 

งานประมวลผล

+ ๙๒,๐๐๐ ๙๒,๐๐๐ เพื่อจ่ายเป็นค่า จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
All เท One สำหรับงานประมวลผล 

จำนวน ๔ เครื่องๆ ละ ๒๓,๐๐๐.-บาท 
สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานประจำกอง 
พัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วน 
จังหวัดลำพูน โดยมีคุณลักษณะดังนี ้
- ม ีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อย 
กว่า ๖  แกนหลัก (๖ core) และ ๑๒ แกน 
เสมือน (๑๒ Thread) และมีเทคโนโลย ี
เพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีท่ีต้องใช้ 
ความสามารถในการประมวลผลสูง 
(Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมี 
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่น้อย 
กว่า ๓.๖ GHz จำนวน ๑  หน่วย 
•หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มี 
หน่วยความจำแบบ Cache Memory 
รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่ 
น้อยกว่า ๘ MB
- ม ีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมี 
คุณลักษณะอย่างใดอย่างหน็่ง หรือดีกว่า 
ดังน้ี



บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ-ศ. ๒๔๖๔ 
อนุมัติเม่ือวันที่ ๗ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๔๖๔ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำ๓ อเมีองลำพูน จังหวัดลำพูน 
โอนครั้งที่ ๑๘/๒๔๖๔

ห'นา ๗๓

แผนงาน งาน งบ
เงินเดือน/ 

ค่า.. J  
รายจ่ายอื่น

ประ๓ ท 
รายจ่าย โครงการ/รายการ

งบประมาณที ่
อนุมัติตาม 
ข้อบัญญัติ/ 
เทศบัญญัติ

งบประมาณ 
(คงเหลือ) ก่อน 

โอน

(+/-) จำนวนเงินที ่
โอน

งบประมาณ 
หลังโอน คำชี้แจงการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย

๑) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติด 
ต้ังอยู่บนแผงวงจรหลักท่ีมีความสามารถ 
ในการใช้หน่วยความจำแยกจาก 
หน่วยความจำหลักขนาดไม่น้อยกว่า 
๒ GB

๒) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพท่ีมี 
ความสามารถในการใช้หน่วยความจำ 
หลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 
๒ GB

- ม ีหน่วยความจำหลัก (RAM) ขนิด DDR๔ 
หรือดีกว่า มีขนาดไม,น้อยกว่า ๘ GB 

- ม ีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ 
ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑  TB 
หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาด 
ความจุไม่น้อยกว่า ๒๔๐ GB จำนวน ๑ 
หน่วย
-มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดต้ังภายใน 
(Internal) หรือภายนอก (External) 

จำนวน ๑ หน่วย



หบัา ๗๔
บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๔ 

อนุมัติเม่ือวันท่ี ๗ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๔๖๔ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำ๓ อเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 

โอนครั้งที ๑๘/๒๔๖๔

แผนงาน งาน งบ
เงินเดือน/ 

ค ่า ../  
รายจ่ายอื่น

ประเภท 
รายจ่าย โครงการ/รายการ

งบประมาณที ่
อนุมัติตาม 
ข้อบัญญัติ/ 
เทศบัญญัติ

งบประมาณ 
(คงเหลือ) ก่อน 

โอบ

(+/-) จำบวบเงินที่ 
โอน

งบประมาณ 
หลังโอบ ค0าซี้แจงการโอบเงินงบประมาณรายจ่าย

- มืข่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย 
(Network Interface) แบบ
๑ ๐ /๑ ๐ ๐ /๑ ๐ ๐ ๐  Base-T หรือดีกว่า 
จำนวนไม่น้อยกว่า ๑  ซ่อง 
มีซ่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 

๒.๐ หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า ๓ ซ่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอแสดงภาพใบตัว และมีขนาดไม่ 

น้อยกว่า ๒๑ น้ิว ความละเอียดแบบ FHD
(๑๙๒๐ X ๑๐๘๐)

สามารถใข้งานไดีไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 
๘๐๒.๑๑ ac) และ Bluetooth 

จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและ 
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์ 
และระบบคอมพิวเตอร์ ของกระทรวง 
ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม เดือน 
ธันวาคม ๒๔๖๔ ถือปฏิบ้ติตามหนังสือ 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 
๐๘๐๘.๒/ว ๑๐๙๔ ลงวันที ๒๘ 
พฤษภาคม ๒๔๖๔ (กองพัสดุๆ)



หนา ๗๕
บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

อนุมัติเม่ือวันท่ี ๗ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำ๓ อเมีองลำพูน จังหวัดลำพูน 

โอนครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๕

แผนงาบ งาน งบ
เงินเดือน/ 

ค่า.. J  
รายจ่ายอื่น

ประ๓ ท 
รายจ่าย โครงการ/รายการ

งบประมาณท ี
อนุมัติตาม 
ข้อบัญญัติ/ 
เทศบัญญัติ

งบประมาณ 
(คงเหลือ) ก่อน 

โอบ

(+/-) จำนวนเงินท่ี 
โอบ

งบประมาณ 
หลังโอน คำขี้แจงการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย

แผนงาน 
สาธารณสุข

งานบริการ 
สาธารณสุข 
และงาน 
สาธารณสุข 
อ่ืน

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ 
ยาบพาหนะ 
และขนส่ง

๐๑ รถปฏิบัติการ 
การแพทย์ฉุกเฉิบ (EM5)

+ ๒1๙ ๐๐1๐๐๐ ๒,๙๐๐,๐๐๐ เพื่อจ่ายเปีนค่าจัดชื้อรถปฏิบัติการการ 
แพทย์ฉุกเฉิน (EMS) จำนวน ๒ คันๆ ละ 
๑ ,๔๕๐,๐๐๐.-บาท สำหรับใช้ในการ 

ให้บริการประขาซนในพ้ืนท่ีจังหวัดสำพูน 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดบริการ 
สาธารณะตามอำนาจหน้าท่ีเพ่ือ 
ประโยขน์แก่ประซาขนใบท้องถ่ิน โดยม ี
คุณลักษณะดังนี้
-ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตากว่า ๒,๔๐๐ 
ซีซี หรือกำลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ํากว่า 
๑ ๑ ๐  กิโลวัตต
■ เคร่ืองยนต์ดีเซล ๔ สูบ พร้อมอุปกรณ์ 
ตามมาตรฐาน -ประดูมีด้านหลัง ปีด-เปีด 
สำหรับยกเตียงผู้ป่วย เข้า-ออก 

- ม ีด ูเ้ก็บท่อบรรจุก๊าซไม่น้อยกว่า ๒ ท่อ 
- ม ีท ี่แขวนน้ําเกลือ



หนา ๗๖
บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ-ศ. ๒๔๖๔ 

อนุมัติเม่ือวันที่ ๗ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๔๖๔ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำ๓ อเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 

โอนครั้งท่ี ๑๘/๒๔๖๔

แผนงาน งาน งบ
เงินเดือน/ 

ค่า.. /  
รายจ่ายอื่น

ประ๓ ท 
รายจ่าย โครงการ/รายการ

งบประมาณที ่
อนุมัติตาม 
ข้อบัญญัติ/ 
เทศบัญญัติ

งบประมาณ 
(คงเหลือ) ก่อน 

โอน

(+/-) จำนวนเงินที่ 
โอน

งบประมาณ 
หลังโอน คำชี้แจงการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย

•ห้องพยาบาลมืดู้ใส่อุปกรณ์และ 
เวชภัณฑ์ มีวิทยุคมนาคม VHF/FM ๒๔ 
วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ เคร่ืองสัญญาณไฟ 
ฉุกเฉิน พร้อมเคร่ืองขยายเสียง และ 
อุปกรณ์การแพทย์ท่ีเก่ียวข้อง 

จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด เนื่องจาก 
ครุภัณฑ์นอกเหนือจากบัญชีราคา 
มาตรฐานครุภัณฑ์ โดยปฏิบัติตาม 
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องก่ีน 
ท่ี มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๐๙๔ ลงวันท่ี ๒๘ 
พฤษภาคม ๒๔๖๔ (กองสาธารณสุข) 

ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๔๖๑- 
๒๔๖๔) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี ๔/๒๔๖๔ ของ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน บัญชี 
ครุภัณฑ์ รายการที่ ๒ หน้า ๘



บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
อนุมัติเมื่อวับท่ี ๗ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำเภอเมีองลำพูน จังหวัดลำพูน 
โอนครั้งท่ี ๑๘/๒๕๖๕

หน้า ๗๗

แผนงาน งาน งบ
เงินเดือน/ 

ค่า.. J  
รายจ่ายอื่น

ประเภท 
รายจ่าย โครงการ/รายการ

งบประมาณที ่
อนุมัติตาม 
ข้อบัญญัติ/ 
เทศบัญญัติ

งบประมาณ 
(คงเหลือ) ก่อน 

โอบ

(+/-) จำนวนเงินที ่
โอน

งบประมาณ 
หลังโอน คำชี้แจงการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย

แผนงาบ 
สาธารณสุข

งานบริหาร 
ท่ัวไป 
เก่ียวกับ 
สาธารณสุข

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์
หรือ
อิเล็กทรอ 
นิกส์

๐๖ เครื่องคอมพิวเตอร ์
ลำหรับงานประมวลผล 
แบบท่ี ๑  (จอแสดง 

ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 
๑๙ น้ิว)

+ ๑๗๖,๐๐๐ ๑๗๖,๐๐๐ เพ่ือจ่ายเปีนค่าจัดชี้อเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
สำหรับงานประมวลผล แบบท่ี ๑  (จอ 
แสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ น้ิว) 
จำนวน ๘ เคร่ืองๆ ละ ๒๒,๐๐๐.-บาท 
สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานประจำกอง 
สาธารณสุข โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 
- ม ีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อย 
กว่า ๖  แกนหลัก (๖ core) และ ๑๒ แกน 
เสมือน (๑๒ Thread) และมีเทคโนโลย ี
เพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได้ใบกรณีท่ีต้องใช้ 
ความสามารถในการประมวลผลสูง 
(Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมี 
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม,น้อย 
กว่า ๔.๒ GHz จำนวน ๑  หน่วย 
■ หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มี 

หน่วยความจำแบบ Cache Memory 

รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่ 
น้อยกว่า ๘ MB



หน้า ๗๘
บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

อนุมัติเมื่อวับท่ี ๗ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำเภอเมีองลำพูน จังหวัดลำพูน 

โอนครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๕

แผนงาน งาน งบ
เงินเดือน/ 

ค่า.. /  
รายจ่ายอื่น

ประ๓ ท 
รายจ่าย โครงการ/รายการ

งบประมาณที ่
อนุมัติตาม 
ข้อบัญญัติ/ 
เทศบัญญัติ

งบประมาณ 
(คงเหลือ) ก่อน 

โอน

(+/-) จำนวนเงินที ่
โอน

งบประมาณ 
หลังโอบ คำชี้แจงการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย

- ม ีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดย 
มีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า 
ดังน้ี ๑) 
เป็นแผงวงจรเพ่ือแสดงภาพแยกจาก 

แผงวงจรหลักท่ีมีหน่วยความจำ ขนาดไม, 
น้อยกว่า ๒ GB หรือ 
๒) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติด 
ต้ังอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ 
Graphics Processing Unit ท่ีสามารถ 

ใข้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพ 
ขนาดไม่น้อยกว่า ๒ GB หรือ 
๓) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพท่ีมี 
ความสามารถในการใข้หน่วยความจำ 
หลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๒ 
GB

-มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ขนิด DDR๔ 
หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า ๘ GB



บัญชีโอบเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ0าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๔ 
อนุมัติเม่ือวันที่ ๗ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๔๖๔ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 
โอนครั้งท่ี ๑๘/๒๔๖๔

หน้า ๗๙

แผนงาน งาบ งบ
เงินเดือน/ 

ค่า.. J  
รายจ่ายอื่น

ประ๓ ท 
รายจ่าย โครงการ/รายการ

งบประมาณที ่
อนุมัติตาม 
ข้อบัญญัติ/ 
เทศบัญญัติ

งบประมาณ 
(คงเหลือ) ก่อน 

โอน

(+/-) จำบวบเงินที่ 
โอน

งบประมาณ 
หลังโอบ คำชี้แจงการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย

-มืหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด 5ATA หรือ 
ดีกว่า ชบาดความจุไม่น้อยกว่า ๑  TB 
หรือ ชนิด Solid State Drive ชนาด 
ความจุไม่น้อยกว่า ๒๔๐ GB จำนวน ๑  
หน่วย
-มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน ๑ หน่วย 
-มีซ่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย 

(Network Interface) แบบ 
๑ ๐ /๑ ๐ ๐ /๑ ๐ ๐ ๐  Base-T หรือดีกว่า 
จำนวนไม่น้อยกว่า ๑  ช่อง 
-มืข่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 

๒.๐ หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า ๓ ซ่อง 
-มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
-มืจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙  น้ิว 
จำนวน ๑ หน่วย



หน้า ๘๐
บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

อนุมัติเม่ือวันที่ ๗ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 

โอนครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๕

แผนงาน งาน งบ
เงินเดือน/ 

ค่า.. J  
รายจ่ายอื่น

ประ๓ ท 
รายจ่าย โครงการ/รายการ

งบประมาณที ่
อนุมัติตาม 
ข้อบัญญัติ/ 
เทศบัญญัติ

งบประมาณ 
(คงเหลือ) ก่อน 

โอน

(+/-) จำนวนเงินท่ี 
โอน

งบประมาณ 
หลังโอน คำชี้แจงการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย

จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและ 
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์ 
และระบบคอมพิวเตอร์ ของกระทรวง 
ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ฉบับเดือน 
ธันวาคม ๒๕๖๔โดยปฏิบัติตามหนังสือ 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 
๐๘๐๘.๒/ว ๑๐๙๕ ลงวันท่ี ๒๘ 
พฤษภาคม ๒๕๖๔ (กองสาธารณสุข)



บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
อนุมัติเม่ือวันท่ี ๗ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำ๓ อเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 
โอนครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๕

หน้า ๘๑

แผนงาน งาน งบ
เงินเดือน/ 

ค่า.. J  
รายจ่ายอื่น

ประเภท 
รายจ่าย โครงการ/รายการ

งบประมาณที ่
อนุมัติตาม 
ข้อบัญญัติ/ 
เทศบัญญัติ

งบประมาณ 
(คงเหลือ) ก่อน 

โอน

(+/-) จำนวนเงินท่ี 
โอน

งบประมาณ 
หลังโอน คำขี้แจงการโอบเงินงบประมาณรายจ่าย

แผนงาน 
สาธารณสุข

งานบริหาร 
ท่ัวไป 
เก่ียวกับ 
สาธารณสุข

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์
หรือ
อิเล็กทรอ 
นิกส์

๐๗ เคร่ืองสำรองไฟฟ้า + ๔๕,๖๐๐ ๔๕,๖๐๐ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองสำรองไฟฟ้า 
ขนาด ๑ kVA จำนวน ๘ เคร่ืองๆ ละ 
๕,๗๐๐.-บาท สำหรับใช้ในการ 
ปฏิบัติงานประจำกองสาธารณสุข โดยม ี
คุณลักษณะดังน้ี
- ม ีกำลังไฟฟ้าขาออก (Output) ไม่น้อย 
กว่า ๑  kVA (๖๐๐ Watts)
-สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า ๑๕ 
นาที
จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและ 
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์ 
และระบบคอมพิวเตอร์ ของกระทรวง 
ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ฉบับเดือน 
ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยปฏิบัติตามหนังสือ 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 
๐๘๐๘.๒/ว ๑๐๙๕ ลงวันท่ี ๒๘ 
พฤษภาคม ๒๕๖๔ (กองสาธารณสุข)



หนา ๘๒
บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

อนุมัติเม่ือวันท่ี ๗ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำ๓ อเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 

โอนครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๕

แผนงาน งาน งบ
เงินเดือน/ 

ค่า.. J  
รายจ่ายอื่น

ประ๓ ท 
รายจ่าย โครงการ/รายการ

งบประมาณที ่
อนุมัติตาม 
ข้อบัญญัติ/ 
เทศบัญญัติ

งบประมาณ 
(คงเหลือ) ก่อน 

โอน

(+/-) จำนวนเงินที ่
โอบ

งบประมาณ 
หลังโอบ คำขี้แจงการโอบเงินงบประมาณรายจ่าย

แผนงาบการ 
ศาสนา 
วัฒนธรรม 
และ
นันทนาการ

งานกีฬา 
และ
นันทนาการ

งบลงทุน ค่าท่ีดิน 
และ
ส่ิงก่อสร้าง

ค่าปรับปรุง 
ท่ีดินและ 
ส่ิงก่อสร้าง

หน้า ๒๘๔ ข้อ ๐๑  
ค่าปรับปรุงซ่อมแซม 
สนามกีฬากลาง 
องค์การบริหารส่วน 
จังหวัดลำพูน

๙๕๐,๐๐๐ ๙๕๐,๐๐๐ + ๑๕๐,๐๐๐ ๑,๑๐๐,๐๐๐



หน้า ๘๓

๑.หัวหน้าหน่วยงาน สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ กองคลัง กองข่าง กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
กองพัสดุและทรัพย์สิน กองการเจ้าหน้าที่ และกองสาธารณสุข เจ้าของงบประมาณที่ขอโอนเพิ่ม/เอนลด

ขอโอบเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๔ เน่ืองจาก ไม่ได้ต้ังงบประมาณเพ่ือการน้ึ1ว้ จำนวน ๒๔ รายการ และงบประมาณท่ีต้ังไว้ไม่เพียงพอ จำนวน ๑ รายการ 
จีงมีความจำเป็นต้องขออบุม้ตโอนเงินงบประมาณในคร้ังบ้ี ซ่ึงการโอนคร้ังบ้ีเป็นอำนาจอนุนัติฃองสภาท้องถ่ิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
พ.ศ. ๒๔๖๓ ข้อ ๒๗

(ลงซ่ึอ)
(นางสาวณปภัช อุตตมชัย) (นางณัซซา สิทธิไพศาล)

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
วัน ท่ี d

เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด

(ลงซ่ือ)
(นายบรรทม คนขยัน)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รักษาราขการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง 
เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๔๖๕

วับท่ี J
(นายพิทักษ์ อ่อนน้อม)
ผู้อำนวยการกองข่าง 

เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๔๖๔
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

วันท่ี $  เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๔๖๔
วันท่ี ศเ

(นางศรีพรรณ หินสวน)
หัวหน้าฝ่ายกิจการสภา รักษาราซการแทน 

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๔๖๔

ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน 
วันท่ี d  เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๔๖

ผัอำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๔๖๔ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๔๖๔



๒.หัวหน้าหน่วยงานคลัง
ความเห็น.

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

๔.การอนุมัติ
๔.๑ ผู้บริหารท้องถ่ิน 

ความเห็น............ มั̂

๔.๒ สภาท้องถ่ิน มีมติอนุมัติในการประขุมสมัยสามัญ สมัยท่ีสอง คร้ังท่ี ๒ เม่ือวันท่ี ๗ เดือน กันยายน พ.ส. ๒๔๖๔ 
ตามหนังสือองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ท่ี ลพ ๔๑๐๐๒/๑๔๐ ลงวันท่ี ๗ กันยายน ๒๔๖๔

(ลงซือ) รริฮ̂ T
(นายบรรทม คนขยัน)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รักษาราขการแทน 
ผู้อำนวยการกองคลัง 

วันท่ี P* เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๔๖๔

(ลงข่ือ)
(นายสุพจท่ี สุทธิจิระพันธ์)

ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ รักษาราชการแทน 
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

วันท่ี d  เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๔๖๔

(ลงข่ือ)
(นายอนุสรฉ(นายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
วันท่ี พ  เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๔๖๔


