
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
เร่ือง การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

(คร้ังท่ี ๒)

ด้วยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ได้อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๒) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ ข้อ ๒๖ รายละเอียดตามบัญชีโอนเงินฯ แนบท้ายประกาศ

ฉะใร้ัน เพ ื่อให้เป ็นไปตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย ว่าด ้วยว ิธ ีการงบประมาณ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ ข้อ ๓๒ และข้อ ๓๘ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน จึงประกาศ 
การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (คร้ังท่ี ๒) มาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันท่ี พ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(ไทยฮข ุสรณ ์ วงค์วรรณ) 
นายกองค์การบริหารส่วนจังVIวัดลำพูน



๑

บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
อนุมัติเมื่อวันที่ ร เ ด ือ น  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 
โอบครั้งที่ ๒/๒๕๖๖

แผนงาน งาน งบ
เงินเด ือน/ 

ค ่า .../ 
รายจ่ายอื่น

ประเภทรายจ ่าย โครงการ/รายการ

งบประมาณที่ 
อนุมัติตาม 

ข้อบ ัญญ ัต ิ/เทศ 
บัญญัติ

งบประมาณ 
(คงเหลือ) ก่อน 

โอบ

(+ /-) จำนวนเงิน 
ท่ีโอน

งบประมาณ 
หลังโอน

คำซี้แจงการโอนเงินงบประมาณ 
รายจ ่าย

แผนงาน 
บริหารงาน 
ท่ัวไป

งานบริหาร 
ท่ัวไป

งบ
ดำเนินงาน

ค่าตอบแทน ค่าตอบแทน 
การปฏิบัติงาน 
นอกเวลาราชการ

หน้า ๑๕๙ ข้อ ๐๒ 
ค่าตอบแทนการ 
ปฏิบัติงานนอกเวลา 
ราชการ

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๒๖,๖๒๙ ๗๓,๓๗๑

แผนงาน 
บริหารงาน 
ท่ัวไป

งานบริหาร 
ท่ัวไป

งบ
ดำเนินงาน

ค่าตอบแทน ค่าเข่าบ้าน หน้า ๑๖๐ ค่าเข่า 
บ้าน

๒๕๒,๐๐๐.๐๐ ๒๕๒,๐๐๐.๐๐ + ๒๖,๖๒๙ ๒๗๘,๖๒๙

แผนงาน 
อุตสาหกรรม 
และการโยธา

งานก่อสร้าง งบ
ดำเนินงาน

ค่าวัสดุ วัสดุก่อสร้าง หน้า ๓๘๗ วัสดุ 
ก่อสร้าง

๗,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๔,๙๓๐,๐๐๐

แผนงาน 
อุตสาหกรรม 
และการโยธา

งานบริหาร 
ท่ัวไป 
เกี่ยวกับ 
อุตสาหกรรม 
และการโยธา

งบบุคลากร เงินเดือน 
(ฝ่ายประจำ)

เงินประจำ 
ตำแหน่ง

หน้า ๓๗๗ เงิน 
ประจำตำแหน่ง

๑๖๓,๐๐๐ ๑๕๔,๗๐๐ ๔๒,๑๐๐ ๑๑๒,๖๐๐



๒

บัญขีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
อนุมัติเมื่อวันที่ 9<เ1 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำ๓ อเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 
โอบครั้งที่ ๒/๒๕๖๖

แผนงาน งาน งบ
เงินเด ือน/ 

ค ่า .../ 
รายจ่ายอื่น

ประเภทรายจ ่าย โครงการ/รายการ

งบประมาณที่ 
อนุมัติตาม 

ข้อบ ัญญ ัต ิ/เทศ 
บัญญัติ

งบประมาณ 
(คงเหลีอ) ก่อน 

โอน

(+ /-) จำนวนเงิน 
ท่ีโอน

งบประมาณ 
หลังโอน

คำซี้แจงการโอนเงินงบประมาณ 
รายจ ่าย

แผนงาน 
อุตสาหกรรม 
และการโยธา

งานก่อสร้าง งบบุคลากร เงินเดือน 
(ฝ่ายประจำ)

เงินประจำ 
ตำแหน่ง

หน้า ๓๘๔ เงิน 
ประจำตำแหน่ง

๑๗,๙0๐ (9ไ  «ว,(ริ^00 + ๔๒,๑๐0 ๕๘,๕๐๐

แผนงาน 
อุตสาหกรรม 
และการโยธา

งานบริหาร 
ท่ัวไป 
เกี่ยวกับ 
อุตสาหกรรม 
และการโยธา

งบ
ดำเนินงาน

ค่าตอบแทน ค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าบ้าน + ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่ 
ข้าราซการท่ีมีสิทธิได้รับตามอัตราท่ี 
ระเบียบๆกำหนด

- เป็นไปตามระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่า 
บ้านของข้ารา,ชการส่วนท้องถ่ิน 
พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับท่ี ๕) พ.ศ.๒๕๖๕ 

-เป็นไปตามหนังสือ 
กระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 
๐๘๐๘.๒/ว ๐๖๗๙ ลงวันท ๖ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ (กองช่าง)



๓

๑. หัวหน้าหน่วยงาน กองช่างและสำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เจ้าของงบประมาณที่ขอโอนเพิ่ม/โอนลด ขอโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒(£๖๖ 
๑) สำนักงาบเลขานุการๆ ขอโอนเพิ่มเป็นค่าเช่าบ้าน จำนวน ๑ รายการ เนื่องจากงบประมาณที่ตั้งไว้!ม่เพียงพอต่อการเบิกจ่าย
๒) กองช่าง ขอโอบงบประมาณเพิ่มเป็นค่าเงินประจำตำแหน่ง จำนวน ๑ รายการ เนื่องจากงบประมาณที่ตั้งไว้ไม่เพียงพอต่อการเบิกจ่าย และ ขอโอนตั้งจ่ายเป็นรายการไหม่ เป็นค่าเช่าบ้าน จำนวน ๑ รายการ 
เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณเพื่อการนี๋ไว้ ขื่งการโอนครั้งนี้เป็นอำนาจอนุมัติของผู้บริหารท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒(£๖๓ ข้อ ๒๖

(ลงชิอ)
(นายพิทักษ์ อ่อนน้อม)
. ผู้อำนวยการกองช่าง 

วันท่ี (i เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๖๔

(ลงขื่อ) ส.ต.ท. \วุฒิภัทร เร eิL มณี) 
เลขานุการองค์การบริหจรส่วนจังหวัด 

วันท่ี cr^ เด ือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒(£๖๕:

w  V  I  พ๒.หัวหน่าหน่')ยง')นคลัง 'เ^ น

๓.เจ้าหน้าที่งบประมาณ

(ลงขื่อ)
(นางวลั๗ ร ศริคง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ๙/ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๖๔

(ลงขื่อ) ( J -
(นางสาววราศิณี สุนทร)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราขการแทน 
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

วันที่ 90  เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๖๔

๔.การอนุมัติ

๔.๑ ผู้บริหารท้องถิ่น 
ความเห็น...........

(ลงขื่อ)
(นายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
วันท่ี พ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒(£๖๔


