
ประกาคองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
เร่ือง การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕:

(คร้ังท่ี ๑๑)

ด้วยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ได้อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (คร้ังท่ี ๑๑) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๖๓ ข้อ ๒๖ รายละเอียดตามบัญชีโอนเงินฯ แนบท้ายประกาศ

ฉะน้ัน เพื่อให้เปีนไปตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๖๓ ข้อ ๓๒ และข้อ ๓๘ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน จึงประกาศ 
การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (คร้ังท่ี ๑๑) มาให้ทราบโดยท่ัวกัน

ประกาศ ณ วันท่ี ร)(ท่ั กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นา!เอบุสร{ป้ วงค์วรรณ)
นา on องค์การIทหารส่วนจังหวัดลำพูII



หน้า ๑

บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
อนุมัติเม่ือวันท่ี ( /  เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำ๓ อเมีองลำพูน จังหวัดลำพูน 
โอนครั้งท่ี ๑๑/๒๕๖๕

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

งบประมาณที ่
อนุมัติตาม 
ข้อบัญญัติ/ 
เทศบัญญัติ

งบประมาณ 
(คงเหลือ) ก่อน 

โอน

(+/-) จำนวน 
เงินท่ีโอบ

งบประมาณ 
หลังโอน

คำซี้แจงการโอนเงินงบประมาณ 
รายจ่าย

แผนงาน 
อุตสาหกรรม 
และการโยธา

งานบริหาร 
ท่ัวไป 
เกี่ยวกับ 
อุตสาหกรรม 
และการโยธา

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่าย 
ประจำ)

ค่าจ้าง
ลูกจ้างประจำ

หน้า ๒๙๖ ขอ ๐® 
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ

๖๐๗,๕๖๐ ๔๖๘,๗๒๐ ๘๒,๕๐๐ ๓๘๖,๒๒๐

แผนงาน 
อุตสาหกรรม 
และการโยธา

งานบริหาร 
ท่ัวไป 
เกี่ยวกับ 
อุตสาหกรรม 
และการโยธา

งบดำเนินงาน ค่าใช้สอย รายจ่าย 
เกี่ยวเนื่องกับ 
การปฏิบัติ 
ราขการที่ไม่เช้า 
ลักษณะ 
รายจ่ายงบ 
รายจ่ายอื่นๆ

หน้า ๒๙๘ ข้อ ๐๒ 
ค่าลงทะเบียนในการ 
ปีกอบรมของ 
เจ้าหน้าที่ท้องกี่น

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ -1- ๘๒,๕๐๐ ๒๘๒,๕๐๐



หนา ๒

บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
อนุมัติเม่ือวันท่ี $<}/ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

องคการบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำ๓ อเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 
โอนครั้งท่ี ๑๑/๒๕๖๕

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

งบประมาณที ่
อนุมัติตาม 
ข้อบัญญัติ/ 
เทศบัญญัติ

งบประมาณ 
(คงเหลีอ) ก่อน 

โอน

(+/-) จำนวน 
เงินท่ีโอน

งบประมาณ 
หลังโอน

คำชี้แจงการโอนเงินงบประมาณ 
รายจ่าย

แผนงาน 
บริหารงาน 
ท่ัวไป

งานบริหาร 
งานคลัง

งบดำเนินงาน ค่าใช้สอย ค่าบำรุงรักษา 
และซ่อมแซม

หน้า ๑๙๘ ขอ ๐๑ 
ค่าบำรุงรักษาและ 
ซ่อมแซมทรัพย์สิน 
ขององค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำพูน

๑ ,0๐ ๐ ,๐ ๐ ๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ (ร1๑ ๐ ,0 0 ๐ ๕๙๐,๐๐๐

แผนงาน 
บริหารงาน 
ท่ัวไป

งานบริหาร 
งานคลัง

งบดำเนินงาน ค่าวัสดุ วัสดุไฟฟ้าและ 
วิทยุ

หน้า ๑๙๙ ขอ ๐๑ 
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

๒๐๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ + ๒๐๐,๐๐๐ ๔๕๐,๐๐๐

แผนงาน 
บริหารงาน 
ท่ัวไป

งานบริหาร 
งานคลัง

งบดำเนินงาน ค่าวัสดุ วัสดุคอมพิวเตอร์ หนา ๒๐๐ ขอ ๐๑ 
วัสดุคอมพิวเตอร์

๑ ,๐ ๐๐ ,๐๐ ๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ + ๑๐๐,๐๐๐ ๑,๑๐๐,๐๐๐



หนิา ๓

บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
อนุมัติเม่ือวันท่ี รร)$/ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำ๓ อเมีองลำพูน จังหวัดลำพูน 
โอนครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๕

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

งบประมาณที่ 
อนุมัติตาม 
ข้อบัญณตู ิ/  
เทศบัญญ้ติ

งบประมาณ 
(คงเหลีอ) ก่อน 

โอน

(+/-) จำนวน 
เงินท่ีโอบ

งบประมาณ 
หลังโอน

คำชี้แจงการโอนเงินงบประมาณ 
รายจ่าย

แผนงาน 
บริหารงาน 
ท่ัวไป

งานบริหาร 
งานคลัง

งบดำเนินงาน ค่าใช้สอย รายจ่าย 
เกี่ยวเนื่องกับ 
การปฏิบัติ 
ราชการที่ไม่เช้า 
ลักษณะ 
รายจ่ายงบ 
รายจ่ายอื่นๆ

หน้า ๑๙๗ ข้อ ๐๔ 
ค่าใช้จ่ายในการ 
เดินทางไปราชการใน 
ราชอาณาจักรและ 
นอกราชอาณาจักรของ 
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น

๑ ๐ ๐,๐ ๐๐ ๑(£๐,๐๐๐ + ๑๐ ๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐

แผนงาน 
บริหารงาน 
ท่ัวไป

งานบริหาร 
งานคลัง

งบดำเนินงาน ค่าตอบแทน ค่าเช่าบ้าน หน้า ๑๙๑ ข้อ ๐๑ 
ค่าเช่าบ้าน

๗๒,๐๐๐ ๗๒,๐๐๐ + ๑๐,๐๐๐ ๘๒,๐๐๐



- หน้า ๔

๑.หัวหน้าหน่วยงาน กองช่าง และกองพัสดุและทรัพย์สิน เจ้าของงบประมาณที่ขอโอนเพิ่ม/โอนลด
กองช่าง และกองพัสดุและทรัพย์สิน ขอโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๔ โดย'โอนลดงบประมาณ รวมจำนวน ๒ รายการ และโอนเพิ่มงบประมาณ รวมจำนวน ๔ รายการ 

เนื่องจาก งบประมาณที่ตั้งไว้ไม่เพียงพอต่อการเบิกจ่าย ซี่งการโอนครั้งนี้เปีนอำนาจอนุมัติของผู้บริหารท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๔๖๓ ข้อ ๒๖

(ลงซ่ือ) (ลงซ่ือ) [Ju * j
(นางจีราภรณ์ ผัดดวงธรรม) (นางสาวเอี่ยมคิริ สุริยะ)

หัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกล รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน
ผู้อำนวยการกองช่าง วันที่ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๖๔

วันที่ ■ พ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๖๔
๒.หัวหน้าหน่วยงาบคลัง

frn 111*J.....ๆ & # พ * * * «4 5.0 ร 1-. (ลงซ่ือ) ๆ ^ '
(นางเพชรจรัส ชัยยะ )

๓.เจ้าหน้าทีงบประมาณ
ความเห็น........

๔.การอนุมัติ
๔.๑ ผู้บริหารท้องถิ่น 

ความเห็น....

หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี รักษาราชการแทน 
ผู้อำนวยการกองคลัง 

วันที่.ร)^  เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๖๕

(ลงซ่ือ)
9 I • ‘ะ:0 /9 A I9(นายสุพจน้ 'สุทธิจิระพันธํ)

ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ รักษาราขการแทน 
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

วันที่ ร ) f i  เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๖๔

(ลงซ่ือ) O f— 1
๘ะ -

(นายอนุสรณ์ วงค์วรรณ)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

วันที่ - 9 ^  เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๖๔


