
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
เร่ือง การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

(คร้ังท่ี (ร)๕)

ด้วยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ได้อนุนัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (คร้ังท่ี ๑๕) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๖๓ ข้อ ๒๖ รายละเอียดตามบัญชีโอนเงินฯ แบบท้ายประกาศ

ฉะน้ัน เพื่อให้เปีนไปตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๖๓ ข้อ ๓๒ และข้อ ๓๘ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน จีงประกาศ 
การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (คร้ังท่ี ๑๕) มาให้ทราบโดยท่ัวกัน

ประกาศ ณ วันท่ี สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

จันายอบุสรณ์ วงค์วรรณ)
การViหารส่วนจังหวัดลำพูน



หน้า ๑
f r *

บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
อนุมัติเม่ือวันที่ รา*) เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 
โอนคร้ังท่ี ๑๕/๒๕๖๕

แผนงาบ งาบ งบ เงินเดือน/ค่า..y  
รายจ่ายอื่น ประ๓ ทรายจ่าย โครงการ/รายการ

งบประมาณที่ 
อนุมัติตาม 
ข้อบัญญัติ/ 
เทศบัญญัติ

งบประมาณ 
(คงเหลือ) ก่อน 

โอบ

(+/-) จำบวบ 
เงินท่ีโอน

งบประมาณ 
หลังโอน

คำขี้แจงการโอบเงิน 
งบประมาณรายจ่าย

แผนงาบ 
อุตสาหกรรม 
และการโยธา

งาบก่อสร้าง งบลงทุน ค่าท่ีดินและ 
ส่ิงก่อสร้าง

ค่าติดตั้งระบบ 
ประปาและอ ุปกรณ  ์
ชื่งเ.น ินการติดตั้งครั้ง 
แรกใบอาคารหรือ 
สถาบที่ราชการ 
พร้อมการก่อสร้าง 
หรือภายหลังการ 
ก่อสร้าง

หน้า ๓๐๕ ข้อ ๐๑ 
ค่าติดต้ังระบบสijริง 
เกอร์ใบการรดน้ํา 
สนามฟุตบอล 
องค์การบริหารส่วน 
จังหวัดลำพูน

ร),6 ) 0 0 , 0 0 0 ๒๒๐,๐๐๐ ๒๒๐,๐๐๐

แผนงาน 
อุตสาหกรรม 
และการโยธา

งานก่อสร้าง งบดำเนินงาบ ค่าวัสดุ ค่าวัสดุกีฬา ๐๑ ตาข่ายสนาม 
ฟุตบอล

+ ๒๒๐,๐๐๐ ๒๒๐,๐๐๐ เพื่อเป็นค่าจัดข้ีอตาข่ายสนาม 
ฟุตบอลด้านหลังอาคาร 
สำนักงานองค์การบริหารส่วน 
จังหวัดลำพูน โดยปฏิบัติตาม 
หนังสือกรมส่งเสริมการ 
ปกครองส่วนท้องถ่ิน ท่ี มท 
๐๘๐๘.๒/ว๑๐๙๕ ลงวันที 
๒๘ พ.ค.๖๔ (กองข่าง)



บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
อนุม้ติเม่ือวันที่ รา.3 เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำ๓ อเมีองลำพูน จังหวัดลำพูน 
โอนคร้ังท่ี ๑๕/๒๕๖๕

แผนงาน งาน งบ เงินเดีอน/ค่า..y  
รายจ่ายอื่น ประเภทรายจ่าย โครงการ/รายการ

งบประมาณที่ 
อนุมัติตาม 
ช้อบัญญ้ติ/ 
เทศบัญญ้ติ

งบประมาณ 
(คงเหลีอ) ก่อน 

โอน

(+/-) จำนวน 
เงินท่ีโอน

งบประมาณหลัง 
โอน

คำชี้แจงการโอนเงิน 
งบประมาณรายจ่าย

แผนงาน 
บริหารงาบ 
ท่ัวไป

งานวางแผน 
สถิติและ 
วิชาการ

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่าย 
ประจำ)

ค่าตอบแทน 
พนักงานจ้าง

หน้า ๑๗๐ ข้อ ๐๑ 
ค่าตอบแทนพนักงาน 
จ้าง

๒๖๗,๔๘๐ ๔๕,๗๔๙ ๓๐,๐๐๐ ๑๕,๗๔๙

แผนงาน 
บริหารงาน 
ท่ัวไป

งานวางแผน 
สถิติและ 
วิชาการ

งบดำเนินงาน ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ 
ได้มาซ่ึงบริการ

หนา ๑๗๑ ขอ ๐๑ 
ค่าจ้างเหมางาน 
บำรุงรักษาระบบ 
ความปลอดภัยบน 
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
และโปรแกรม 
ประยุกต์ขององค์การ 
บริหารส่วนจังหวัด 
ลำพูน

๕๐๐,๐๐๐ ๘๘,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๘๓,๐๐๐

แผนงาน 
บริหารงาน 
ท่ัวไป

งานวางแผน 
สถิติและ 
วิชาการ

งบดำเนินงาน ค่าใช้สอย รายจ่าย
เกี่ยวเนื่องกับการ 
ปฏิบัติราชการท่ี 
ไม่เช้าลักษณะ 
รายจ่ายงบ 
รายจ่ายอื่นๆ

หน้า ๑๗๓ ข้อ ๐๑ 
ค่าใช้จ่ายในการ 
เดินทางไปราชการใน 
ราชอาณาจักรและ 
นอกราชอาณาจักรของ 
เจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน

(ริ)(8^๐,๐๐๐ ๑,๑๗๗. ๙๐ + ๓๕,๐๐๐ ๓๖,๑๗๗. ๙๐



หน้า ๓

๑.หัวหน้าหน่วยงาน กองช่าง และกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เจ้าของงบประมาณที่จอโอบเพิ่ม/โอนลด
กองช่าง และกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ขอโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยโอนลดงบประมาณ รวมจำนวน ๓ รายการ โอนเพ่ิมงบประมาณ 

รวมจำนวน ๑ รายการ และโอนต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ รวมจำนวน ๑ รายการ เนื่องจาก งบประมาณที่ต้ังไว้ไม่เพียงพอต่อการเบิกจ่าย ซ่ืงการโอนคร้ังน้ีเป็นอำนาจอนุมัติของผู้บริหารท้องถ่ิน 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๒๖

(ลงซ่ือ)
(นายพิทักษ์ อ่อนน้อม)

ผู้อำนวยการกองช่าง 
วันท่ี P09 เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

๒.หัวหน้าหน่วยงานคลั4  . ,
ความเ ห ็น . . ^ ^ ^ . ^ ^ ^ . . / ^ . . . ^ ........

๓.เจ้าหน้าทีงบประมาณ
ความเห็น.......

(ลงซ่ือ)
(นางณัซซา สิทธิ,ไพศาล)

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
วันท่ี 005 เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(ลงซ่ือ)
(นาง'วญัIพร ศิริคง)

ผู้อำนวยการกองคลัง 
วันท่ี 00?) เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(ลงซ่ือ) | J - j i J
(นางสาวเอียมศิริ สุริยะ)

ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน รักษาราชการแทน 
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

วันท่ี 809 เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
๔.การอนุมัติ

๔.๑ ผู้บริหารท้องถ่ิน 
ความเห็น.... <0> พุ»J*f

ไ
(ลงซ่ือ)

(นายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
วันท่ี 80̂ 5 เคือ'น สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕


