
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕ทอ๕

(คร้ังท่ี ๕)

ด้วยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ได้อนุม้ติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๕) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ ข้อ ๒๖ รายละเอียดตามบัญชีโอบเงินฯ แนบท้ายประกาศ

ฉะนั้น เพื่อให้เปีนไปตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ ข้อ ๓๒ และข้อ ๓๘ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน จึงประกาศ 
การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (คร้ังท่ี ๕) มาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันท่ี แ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕

041ยอบุสรผ์ วงวรร๓)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูบ



บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
อนุม้ติเมื่อวับท่ี เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำ๓ อเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 
โอนครั้งท่ี ๕/๒๕๖๕

แผนงาน งาน งบ เงินเดือน/ค่า.. J  
รายจ่ายอื่น ประ๓ ทรายจ่าย โครงการ/รายการ

งบประมาณที ่
อบุนัติตาม 
ข้อบัญญัติ/ 
เทศบัญญัติ

งบประมาณ 
(คงเหลือ) ก่อน 

โอน

(+/-) จำนวน 
เงินท่ีโอน

งบประมาณหลัง 
โอน

คำชี้แจงการโอนเงินงบประมาณ 
รายจ่าย

บริหารงาน 
ท่ัวไป

บริหารท่ัวไป บุคลากร เงินเดือน (ฝ่าย 
ประจำ)

ค่าตอบแทน 
พนักงานจ้าง

หน้า ๑๓๙ ขอ 0๑ 
ค่าตอบแทน 
พนักงานจ้าง
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บริหารงาบ 
ท่ัวไป

บริหารท่ัวไป บุคลากร เงินเดือน (ฝ่าย 
ประจำ)

เงินเพิ่มต่าง  ๆ
ของพนักงานจ้าง

หนา ๑๓๔ ข้อ ๐๑ 
เงินเพิ่มค่าครองชีพ 
ช่ัวคราว

๓๐๒,๐๔๐ ๓๐๒,๐๔๐ + <5)๑,000 ๓๑๓,๐๔๐

บริหารงาน 
ท่ัวไป

บริหารท่ัวไป ดำเนินงาบ ค่าใช้ลอย รายจ่าย 
เก่ียวเนื่องกับ 
การปฎินัติ 
ราชการท่ีไม่เช้า 
ลักษณะ 
รายจ่ายงบ 
รายจ่ายอื่น ๆ

หน้า ๑๕๗ ข้อ ๑๓ 
โครงการปีกอบรม 
สัมมนา ศึกษาดูงาน 
และพัฒนาบุคลากร 
ขององค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำพูน

๒,๕๐๐,๐๐๐ ๒,๕๐๐,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๒,๔๘๕,๐๐๐



หน้า ๒

บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
อนุม้ติเม่ือวันท่ี P  ร/ เดีอน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำ๓ อเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 
โอนครั้งท่ี ๕/๒๕๖๕

แผนงาน งาน งบ เงินเดือน/ค่า.. /  
รายจ่ายอื่น ประ๓ ทรายจ่าย โครงการ/รายการ

งบประมาณที ่
อนุม้ติตาม 
ข้อบัญญัติ/ 
เทศบัญญัติ

งบประมาณ 
(คงเหลีอ) ก่อน 

โอบ

(+/-) จำนวน 
เงินท่ีโอน

งบประมาณหลัง 
โอน

บริหารงาน 
ท่ัวไป

บริหารท่ัวไป ดำเนินงาน ค่าไข้สอย รายจ่าย 
เกี่ยวกับการ 
รับรองและพิธี 
การ

หน้า ๑๔๘ ขอ ๐๓ 
ค่ารับรอง

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ + ๑๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐

๑.หัวหน้าหน่วยงาน กองการเจ้าหน้าที่ เจ้าของงบประมาณที่ขอโอนเพิ่ม/โอนลด
กองการเจ้าหน้าที่ ขอโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยขอโอนเงินเพิ่มในเงินเพิ่มค่าครองชีพช่ัวคราวและค่ารับรอง เนื่องจาก งบประมาณท่ีต้ังไว้ไม่เพียงพอ 

ต่อการเบิกจ่าย ช่ังการโอนคร้ังน้ีเปีนอำนาจอบุม้ติของผู้บริหารท้องถ่ิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๒๖

(ลงซ่ือ)
(นายสุพจพ สุทธีจิระพันธํ) 

ผู้/อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ 
วันท่ี ร ©  เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕



๒.หัวหน้าหน่วยงาน * 0  A  V .  V  J U  . ,
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๓.เจ้าหน้าที่งบประมาณ
ความเห็น................ .......... ^ . . . y ....................................................

ป ี, ' 1ป ีพ ป ี! .

๔.การอบุม้ติ
๔.๑ ผู้บริหารท้องถ่ิน 

ความเห็น....'.....

(ลง?อ)

(ลงซ่ือ)
(น0เสิริมซย ลีเขียววงศ์)

ปลัดองศ์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
วันท่ี เซ 0 เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๔๖๔

(ลงซ่ือ) Of — 1
C.ะ-

(นายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ)
นายกองศ์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
วันท่ี เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๔๖๔


