
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
เร่ือง การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

(คร้ังท่ี ๘)

ด้วยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ได้อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 
งบประมาณ พ.ศ.๒๕:๖๕ (คร้ังท่ี ๘) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๖๓ ข้อ ๒๖ รายละเอียดตามบัญชีโอนเงินๆ แนบท้ายประกาศ

ฉะน้ัน เพื่อให้เปีนไปตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๖๓ ข้อ ๓๒ และข้อ ๓๘ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน จึงประกาศ 
การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (คร้ังท่ี ๘) มาให้ทราบโดยท่ัวกัน

ประกาศ ณ วันท่ี มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

G nsอชุสto! วงค์วรรณ)
บายกองค์การบริหารส่ว่นจังหวัดลำพูน



บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
อนุมัติเมื่อวันที่ ฟ้เ' เดีอน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำ๓ อเมีองลำพูน จังหวัดลำพูน 
โอบครั้งที่ ๘/๒๕๖๕

แผนงาน งาน งบ เงินเด ือน/ค ่า.. J  
รายจ่ายอ ื่น ประ๓ ทรายจ ่าย โครงการ/รายการ

งบประมาณที่ 
อนุมัติตาม 

ข ้อบ ัญ ญ ัต ิ/ 
เทศบัญญัติ

งบประมาณ 
(คงเหลือ) ก่อน 

โอน

(+ /-) จำนวน 
เงินที่โอน

งบประมาณหลัง 
โอน

คำชี้แจงการโอนเงินงบประมาณ 
รายจ ่าย

.เผนงานสังคม 
แงเคราะห์

งาน
สวัสดิการ 
สังคมและ 
สังคม 
สงเคราะห์

งบดำเนินงาน ค่าใซ้สอย รายจ่าย 
เกี่ยวเนื่องกับ 
การปฏิบัติ 
ราชการที่ไม่เข้า 
ลักษณะ 
รายจ่ายงบ 
รายจ่ายอื่นๆ

หนา ๒๖๗ ขอ ๐๓ 
โครงการช่วยเหลือ 
ประชาชนด้านการ 
ส่งเสริมและพัฒนา 
คุณภาพชีวิตของ 
องค์การบริหารส่วน 
จังหวัดลำพูน 
ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐

เผนงาน 
ม่ริหารงาน 
ท่ัวไป

งาน 
บริหาร 
ท่ัวไป

งบดำเนินงาน ค่าตอบแทน ค่าเช่าบ้าน หนา ๑๔๓ ขอ ๐๑ 
ค่าเช่าบ้าน

๑๔๕,๒๐๐ ๑๔๕,๒๐๐ + ๔๐,๐๐๐ ๑๘๕,๒๐๐



หนา ๒

บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒4๖๕ 
อนุมัติเมื่อวันที่ ^  เดีอน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำ๓ อเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 
โอนครั้งที่ ๘/๒๕๖๕

แผนงาน งาน งบ เง ิน เด ือน/ค ่า.../ 
รายจ่ายอ ื่น ประ๓ ทรายจ ่าย โครงการ/รายการ

งบประมาณที่ 
อนุมัติตาม 

ช ้อบ ัญญ ัต ิ/ 
เทศบัญญัติ

งบประมาณ 
(คงเหลือ) ก่อน 

โอบ

(+ /-) จำนวน 
เงินที่โอน

งบประมาณหลัง 
โอน

คำซี้แจงการโอนเงินงบประมาณ 
รายจ ่าย

แผนงาน 
บริหารงาน 
ท่ัวไป

งาน 
บริหาร 
ท่ัวไป

งบดำเนินงาน ค่าใช้สอย รายจ่าย 
เกี่ยวเนื่องกับ 
การปฏิบัติ 
ราซการที่ไม่เช้า 
ลักษณะ 
รายจ่ายงบ 
รายจ่ายอื่นๆ

หน้า ๑๕๐ ข้อ ๐๒ 
ค่าใช้จ่ายในการ 
เตรียมการรับเสด็จ 
พระบาทสมเด็จพระ 
เจ้าอยู่หัว และพระ 
บรมวงศานุวงศ์ทุก 
พระองค์ที่ได้เสด็จ 
จังหวัดลำพูนอย่าง 
เป็นทางการและ 
เป็นการส่วนพระองค์

๑ ,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐ ๐๐ ,๐๐ ๐ + ๒๑๐,๐๐๐ ๑,๒๑๐,๐๐๐

แผนงาน 
การศึกษา

งาน 
บริหาร 
ท่ัวไป 
เกี่ยวกับ 
การศึกษา

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่าย 
ประจำ)

ค่าตอบแทน 
พนักงานจ้าง

หนา ๒๑๓ ขอ ๐๑ 
ค่าตอบแทน 
พนักงานจ้าง

๖,๗๙๔,๕๒๐ ๖,๗๙๔,๕๒๐ ๖,๐๐๐ ๖,๗๘๘,๕๒๐



หนา ๓

บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
อนุมัติเมื่อวันที่ d / เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำ๓ อเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 
โอนครั้งที่ ๘/๒๕๖๕

แผนงาน งาน งบ เง ิน เด ือน/ค ่า.../ 
รายจ่ายอ ื่น ประเภทรายจ ่าย โครงการ/รายการ

งบประมาณที่ 
อนุมัติตาม 

ข ้อบ ัญญ ัต ิ/ 
เทศบัญญัติ

งบประมาณ 
(คงเหลีอ) ก่อน 

โอน

(+ /-) จำนวน 
เงินที่โอน

งบประมาณหลัง 
โอน

คำขี้แจงการโอนเงินงบประมาณ 
รายจ ่าย

เผนงานการ 
ทสนา
เฒนธรรมและ 
ณัทนาการ

งาน
บริหาร
ท่ัวไป
เกี่ยวกับ
ศาสนา
วัฒนธรรม
และ
นันทนาการ

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่าย 
ประจำ)

ค่าตอบแทน 
พนักงานจ้าง

หนา ๒๘®) ขอ ๐๑ 
ค่าตอบแทน 
พนักงานจ้างหรือ 
เงินที่จ่ายเพิ่มให้แก่ 
พนักงานจ้าง 
(ภารกิจถ่ายโอน 
สนามกีฬา)

๗๔๑,๘๔๐ ๗๔๑,๘๔๐ + ๖,๐๐๐ ๗๔๗,๘๔๐

.ผนงาน 
ทิหารงาน 
ทไป

งาน
วางแผน 
สถิติและ 
วิ'ซาการ

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่าย 
ประจำ)

ค่าตอบแทน 
พนักงานจ้าง

หนา ๑๗๐ ขอ ๐๑ 
ค่าตอบแทน 
พนักงานจ้าง

๒๖๗,๔๘๐ ๒๖๗,๔๘๐ ๓๐๐ ๒๖๗,๑๘๐

.ผนงาน 
เริหารงาน 
ทไป

งาน 
บริหาร 
ท่ัวไป

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่าย 
ประจำ)

ค่าตอบแทน 
พนักงานจ้าง

หนา ๑๓๙ ขอ ๐๑ 
ค่าตอบแทน 
พนักงานจ้าง

๕,๕๗๐,๔๐๐ ๕,๕๗๐,๔๐๐ + ๓๐๐ ๕,๕๗๐,๗๐๐



๑.หัวหน้าหน่วยงาน สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เจ้าของงบประมาณที่ขอโอนเพิ่ม/โอนลด
ขอโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เนื่องจาก งบประมาณที่ตั้งไว้ไม่เพียงพอต่อการเบิกจ่าย
ซื่งการโอนครั้งนี้เปีนอำนาจอนุมิติของผู้บริหารท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๒๖

(ลงซ่ือ)

(ลงซ่ือ)

(นางสาวณปภัซ อุตตมขัย)
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
วันที่ 9  เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

๒.หิวหน้าหน่วยงานคุลัง 0 J  ท

ท ว ว ฆ ^ ... :

(ลงซ่ือ)
(นางณัขขา สิทธิไพศาล)

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
วันที่ 9  เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(ลงซ่ือ)
(นางวลัยJ  
ผู้อำบว่ยการกองคลัง 

วันที่ *> เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕



"ฯ;ะ"ไน.*»..๙ «/«<■

๔.การอนุมัติ
๔.๑ ผู้บริหารท้องถิ่น 

๘ความเหิน.

หนา ๕

(ลงซ่ือ)
(นา&1«พ็มิชัย ลี้เขียววงศ์)

ปลัดองศ์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
วันท่ี ^  เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๖๔

(ลงซ่ือ) O f ^ ^ — 1
(นายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ)

นายกองศ์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
วันที่ ^ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๖๔


