
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
เร่ือง การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒(£๖๔

(คร้ังท่ี ๙)

ด้วยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ได้อนุมัติให้เอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (คร้ังท่ี ๙) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๖๓ ข้อ ๒๖ รายละเอียดตามบัญชีโอนเงินๆ แนบท้ายประกาศ

ฉะน้ัน เพื่อให้เบ็เนไปตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๖๓ ข้อ ๓๒ และข้อ ๓๘ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน จึงประกาศ 
การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (คร้ังท่ี ๙) มาให้ทราบโดยท่ัวกัน

(นายอนุสรณ์ วงค์วรรณ)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำ,พูน



(

บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๔ 
อนุมัติเมื่อวันที่ ( b e /  เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน โอนครั้งที่ ๙  / ๒๔๖๔ หน่วยงาบ ะ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ะ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ข้อ/
หน้า

งาน/หมวด/ประเภท
รหัส
บัญชี

งบประมาณ 
อนุมัติ

โอนครั้งก่อน 
+ เพิ่ม 

-ลด

งบประมาณ 
คงเหลือ 
ก่อนโอน

โอนครั้งนี้ 
+ เพิ่ม 

-ลด

ยอดเงิน 
งบประมาณ 

หลังโอน
คำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย หมา?

เหตุ

๐๔/๑๗๑

โอนลด
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

แผนงานการศึกษา 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
งบดำเนินงาบ 
หมวดค่าใช้สอย
ประ ๓ ทรายจ่ายเกี่ยวเน ื่องกับการปฏิบ ัต ิ 
ราชการที่ไม่เช ้าลักษณะรายจ่ายอื่น ค
โครงการส่งเสริมและสนับสบุนการพัฒนา 
ศักยภาพของเด็ก เยาวชน และผู้เกี่ยวข้อง 
ในจังหวัดลำพูน

๔ ๓ ๐0๐0 
๔๓๒๐๐๐ 
๓๒๐๓๐๐

๓๐๐,๐๐๐ - - ๓๐๐,๐๐๐ - ๓๐๐,๐๐๐ -



บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
อนุมัติเมื่อวันที่ £ /ร ่^ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๖๔

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน โอนครั้งที่ ๙/๒๕๖๔ หน่วยงาน ะ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ะ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ข้อ/
หน้า

งาน/หมวด/ประเภท
รหัส
บัญชี

งบประมาณ 
อนุมัติ

โอนครั้งก่อน 
+ เพิ่ม 

-ลด

งบประมาณ 
คงเหลือ 
ก่อนโอน

โอนครั้งนี้ 
+ เพ่ิม 

-ลด

ยอดเงิน 
งบประมาณ 

หลังโอน
คำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย

q 
ร'

rZ 
ร̂

ะระ

๐๓/๒๖๕

โอนลด
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

แผนงานการศึกษา 
งาบบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
งบดำเนินงาน 
หมวดค่าใช้สอย
ประ๓ ทรายจ่ายเกี่ยวเน ื่องกับการปฏิบ ัต ิ 
ราชการที่ไม่เช ้าลักษณะรายจ่ายลื่น ๆ
โครงการน่านักเรียนเข้าแข่งขันกีฬานักเรียน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของสถานศึกษา 
ในกังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

๔๓๐๐๐๐
๔๓๒๐๐๐
๓๒๐๓๐๐

๔๐๐,๐๐๐ - - ๕๐๐,๐๐๐ - ๕๐๐,๐๐๐ -



•  .  «
บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

อนุมัติเมื่อวันที่ h  ^  เดีอน สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๖๔
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน โอนครั้งที่ ๙/๒๔๖๔ หน่วยงาน ะ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ะ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ข้อ/
หน้า

ด้าน/แผนงาน 
งาน/หมวด/ประเภท

โอนเพ่ิม
สำนักปลัดรงค์การบริหารส่วนจังหวัด 

แผนงานบริหารงาบทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป

รหัส
บัญชี

งบประมาณ 
อนุมัติ

โอนครั้งก่อน 
+ เพิ่ม

-ลด

งบประมาณ 
คงเหลือ 
ก่อนโอน

โอนครั้งนี้ 
+ เพิ่ม 

-ลด

ยอดเงิน 
งบประมาณ 

หลังโอน
คำซี้แจงงบประมาณรายจ่าย หมา!

เหตุ

งบดำเนินงาน 
หมวดค่าใช้สอย
ประ๓ ทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

๔๓๐๐๐๐
๕๓๒๐๐๐
๓๒๐๑๐๐

0๗/๑๓๑ ค่าจ้างเหมาบริการทำของและการบริการ ๑,๐๐๐,๐๐๐

รวมโอนลด 
รวมโอนเพิ่ม

๑,๐๐๐,๐๐๐ + ๘ ๐๐,๐๐๐

- ๘ ๐ ๐ ,๐ ๐ ๐

+ ๘ ๐ ๐ ,๐ ๐ ๐

๑,๘๐๐,๐๐๐



๑.หัวหน้าหน่วยงาบ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เจ้าของงบประมาณที่ขอโอน
เนื่องจาก สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด และกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จะต้องดำเนินการติดตั้งตาข่ายป็องกันนกและตัดต้นไม้กายในสนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

โดยเบิกจ่ายงบประมาณตามข้อบัญญ้ติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ จากรายการค่าจ้างเหมาบริการทำของและการบริการ หน้า ๑๓๑ ข้อ ๐๗ แต่งบประมาณคงเหลือไม่เพียงพอ 
สำหรับการเบิกจ่ายสำหรับค่าจ ้างเหมาบริการดังกล่าว จึงมีความจำเป็นต้องโอนเงินงบประมาณ ซึ่งการโอนเงินงบประมาณดังกล่าวข้างต้นเป็นอำนาจอนุมํตของผู้บริหารท้องถิ่น ตามระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๙๖๓ ข้อ ๒๖

(ลงซ่ือ)
(บายดรุณพัฒน์ อินดี)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน 
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

วันท่ี 3 ^ .ดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(ลงซ่ือ)
(นางณัชซา สิทธิไพศาล)

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
วันที่ GjgsAei อบ ลิงหาคม พ.ศ. ๒๙๖๙

๒.หัวหน่าหน่วยงานค^ง J
B11111 -เฟฒ็  ฺm  K/mj พ ุ- ‘พ1**'ZZ.wK.WZZ... IMJZ.WZZ. (ลงซ่ือ)

(นางวลัยพูร/ศรคง)
ผู้อำนวยการกองคลัง 

วันที่ 5>q/ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๙๖๔



๓.เจ้าหน้าที่งบประมาณ
ความเห็น....นฟ้rf a /W f

๔.การอนุมัติ
๔.® ผ้บริหารท้องถิ่น

๘ < © w > 3 r?ความเหน.

£

(ลงซ่ือ)

(ลงซ่ือ)

(บา&L25มัร'ย ลี้เขียววงศ์)
ปลัดองศ์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

วันที่ bc> เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๖๔

O p - 1
(นายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ)

นายกองศ์การบริหารส่วนจังหวัดลำพน
วันที่ ๒ ร^เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๖๔^ ๙ เ'


