
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
เร่ือง การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

(คร้ังท่ี ๑๒)

ด้วยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ได้อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 
งบประมาณ พ.ศ.๒๕:๖๕ (คร้ังท่ี ๑๒) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๖๓ ข้อ ๒๖ รายละเอียดตามบัญซีโอนเงินฯ แนบท้ายประกาศ

ฉะน้ัน เพื่อให้เปีนไปตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๖๓ ข้อ ๓๒ และข้อ ๓๘ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน จึงประกาศ 
การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (คร้ังท่ี ๑๒) มาให้ทราบโดยท่ัวกัน

ประกาศ ณ วันท่ี i>5> สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายอนุสรณ์ วงค์วรรฌ) 
นายกองคก์ารบริหารสว่นจังหวัคลำพนู



บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
อนุบัติเม่ือวันท่ี เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำ๓ อเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 
โอบครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๕

แผนงาน งาน งบ เงินเดือน/ค่า.. J  
รายจ่ายอื่น ประเภทรายจ่าย โครงการ/รายการ

งบประมาณที่ 
อนุม้ตตาม 
ข้อบัญญัติ/ 
เทศบัญญัติ

งบประมาณ 
(คงเหลือ) ก่อน 

โอน

(+/-) จำนวน 
เงินท่ีโอบ

งบประมาณ 
หลังโอน

ค์าชี้แจงการโอนเงินงบประมาณ 
รายจ่าย

แผนงานการ 
รักษาความ 
สงบภายใน

งานป๋องกัน 
และบรรเทา 
สาธารณภัย

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่าย 
ประจำ)

เงินเดือน 
ข้าราซการหรือ 
พนักงาบส่วน 
ท้องอ่ืน

หน้า ๒๐๙ ข้อ ๐๑ 
เงินเดือนข้าราชการ 
องค์การบริหารส่วน 
จังหวัด

๗๓๗,๔๐๐ ๗๓๗,๔๐๐ ๒,๒๐๐ ๗๓๕,๒๐๐

แผนงานการ 
รักษาความ 
สงบภายใบ

งานป๋องกัน 
และบรรเทา 
สาธารณภัย

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่าย 
ประจำ)

เงินเพ่ิมต่างๆ 
ของข้าราชการ 
หรือพนักงาบ 
ส่วนท้องอ่ืน

หน้า ๒๐๙ ข้อ ๐๑ 
เงินเพ่ิมค่าครองชีพ 
ช่ัวคราว

๗1๕๖๐ ๗,๕๖๐ + ๒,๒๐๐ ๙,๗๖๐



บัญชีโอบเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒(£๖๕ 
อนุมัติเมื่อวับที่ 0?) เดีอบ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

องศ์การบริหารส่วบจังหวัดลำพูบ อำ๓ อเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 
โอบครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๕

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

งบประมาณที่ 
อนุมัติดาม 
ข้อบัญญัติ/ 
เทศบัญญัติ

งบประมาณ 
(คงเหลีอ) ก่อน 

โอน

(+/-) จำนวน 
เงินท่ีโอบ

งบประมาณ 
หลังโอบ

คำชี้แจงการโอบเงินงบประมาณ 
รายจ่าย

แผนงาน 
การศึกษา

งานบริหาร 
ท่ี'วไป 
เก่ียวกับ 
การศึกษา

งบดำเนินงาบ ค่าไข้สอย รายจ่าย 
เก่ียวเน่ืองกับ 
การปฏิบัติ 
ราชการท่ีไม่เข้า 
ลักษณะงบ 
รายจ่ายอื่นๆ

หน้า ๒๑๗ ข้อ ๐๕ 
โครงการส่งเสริม 
สนับสบุนการปฏิรูป 
การศึกษาในจังหวัด 
ลำพูน

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๗๑,๗๐๐ ๔๒๘,๓๐๐

แผนงาน 
การศึกษา

งาบบริหาร 
ท่ี,วไป 
เก่ียวกับ 
การศึกษา

งบดำเนินงาน ค่าไข้สอย รายจ่าย 
เก่ียวเน่ืองกับ 
การปฏิบัติ 
ราชการท่ีไม่เข้า 
ลักษณะงบ 
รายจ่ายอื่นๆ

หน้า ๒๑๖ ข้อ ๐๔ 
โครงการส่งเสริม 
และสนับสนุบการ 
พัฒนาศักยภาพของ 
เด็กเยาวชนและ 
ผู้เก่ียวข้องใบจังหวัด 
ลำพน

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ GXslf&OO ๔๘๔,๒๐๐

แผนงานการ 
ศาสนา
วัฒนธรรมและ 
นันทนาการ

งานกีฬา 
และ
นันทนาการ

งบดำเนินงาน ค่าไข้สอย รายจ่าย 
เก่ียวเน่ืองกับ 
การปฏิบัติ 
ราชการท่ีไม่เข้า 
ลักษณะงบ 
รายจ่ายอื่นๆ

๒๘๑ ข้อ ๐๑ 
โครงการจัดการ 
แข่งชันกีฬาแห่งชาติ

๑,๕๐๐,๐๐๐ ๓๕๘,๐๐๐ ๒๔๑,๐๐๐ ๕๔๙,๐๐๐



บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำจงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
อนุม้ติเม่ือวันท่ี 0 $  เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำ๓ อเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 
โอนครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๕

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

งบประมาณที ่
อนุมัติตาม 
ข้อบัญญัติ/ 
เทศบัญญัติ

งบประมาณ 
(คงเหลือ) ก่อน 

โอน

(+/-) จำนวน 
เงินท่ีโอน

งบประมาณ 
หลังโอน

คำชี้แจงการโอบเงินงบประมาณ 
รายจ่าย

แผนงาน 
การศึกษา

งานระดับ 
ก่อนวัยเรียน 
และประถม 
ศึกษา

งบดำเนินงาน ค่าใช้สอย รายจ่าย 
เก่ียวเน่ืองกับ 
การปฎิบ้ติ 
รา•ชการท่ีไม่เช้า 
ลักษณะ 
รายจ่ายงบ 
รายจ่ายอื่นๆ

หน้า ๒๓๑ ช้อ ๐๒ 
โครงการสนับสบุน 
ค่าใช้จ่ายการบริหาร 
สถานศึกษาโรงเรียน 
บ้านป่าแป

๔๕๓,๐๔๐ ๔๕๓,๐๔๐ + ๗,๔๐๐ (Ŝ DO f(Sl(SlO

แผนงาน 
การศึกษา

งานระดับ 
มัธยมศึกษา

งบดำเนินงาน ค่าใช้สอย รายจ่าย 
เกี่ยวเน่ืองกับ 
การปฏิบัติ 
ราชการท่ีไม่เช้า 
ลักษณะ 
รายจ่ายงบ 
รายจ่ายอื่นๆ

หน้า ๒๓๖ ช้อ ๐๑  
โครงการสนับสบุน 
ค่าใช้จ่ายการบริหาร 
สถานศึกษาโรงเรียน 
นาทรายวิทยาคม

๓,๔๘๘,๗๐๐ ๓,๔๘๘,๗๐๐ + ๒๓,๓๐๐ ๓,๕๑๒,๐๐๐



บัญชีโอบเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕*>๕ 
อนุมัติเม่ือวันท่ี ■ ร*) เดีอบ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำ๓ อเมีองลำพูน จังหวัดลำพูน 
โอบครั้งท่ี ๑๒/๒๕๖๕

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

งบประมาณที่ 
อนุมัติตาม 
ข้อบัญญัติ/ 
เทศบัญญัติ

งบประมาณ 
(คงเหลีอ) ก่อน 

โอน

(+/-) จำบวบ 
เงินท่ีโอน

งบประมาณ 
หลังโอบ

ค์าขี้แจงการโอบเงินงบประมาณ 
รายจ่าย

แผนงาน 
การศึกบา

งาบศึกษาไม่ 
กำหนดระดับ

งบดำเนินงาบ ค่าใช้สอย รายจ่าย 
เกี่ยวเน่ืองกับ 
การปฏิบัติ 
ราชการท่ีไม่เช้า 
ลักษณะ 
รายจ่ายงบ 
รายจ่ายอื่นๆ

หน้า ๒๔๑ ข้อ ๐๑  
โครงการสนับสนุน 
ค่าใช้จ่ายการบริหาร 
สถานศึกษาของ 
วิทยาลัยเทคโนโลยี 
และการจัดการ

๒,๖๑๖,๗๘๐ ๒,๖๑๖,๗๘๐ + ๔๑,๐๐๐ ๒,๖๕๗,๗๘๐



บัญชีโอบเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
อนุมัติเม่ือวันที่ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 
โอนครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๕

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

งบประมาณที ่
อนุมัติตาม 
ข้อบัญญัติ/ 
เทศบัญญัติ

งบประมาณ 
(คงเหลือ) ก่อน 

โอน

(+/-) จำนวน 
เงินท่ีโอน

งบประมาณ 
หลังโอน

ค์าซี้แจงการโอบเงินงบประมาณ 
รายจ่าย

แผนงาน 
ศาสนา
วัฒนธรรมและ 
นันทนาการ

งานกีฬา 
และ
นันทนาการ

งบดำเนินงาบ ค่าวัสดุ วัสดุกีฬา วัสดุกีฬา + ๒๕๖,๘๐๐ ๒๕๖,๘๐๐ เพ่ือเป็นค่าจัดข๋ึอประดูฟุตบอล 
อลูมิเนียม ขนาด ๑๑  คน แบบฝืง 
ลงดิน กว้าง ๗.๓ เมตร สูง ๒.๔ 
เมตร บวกท่ีฝืงลงดินอีก ๑  เมตร 
รวม ๓.๔ เมตร ทำจาก 
อะลูมิเนียมขนาดมาตรฐาน ถอด 
ประกอบได้ ท่อใหญ่ เส้นผ่า 
ศูนย์กลาง ๔.๕ น้ิว ท่อเล็ก 
เส้นผ่าศูนย์กลาง ๒ น้ิว พร้อมเสา 
ดึงตาข่ายด้านหลังและ ตาข่าย 
ครบขุด จำนวน ๒ ขุด ลือปฏิบัติ 
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการ 
ปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 
๐๘๐๘.๒/ว ๑๐๙๕ ลงวันที ๒๘ 
พฤษภาคม ๒๕๖๔ (กองการ 
ศึกษาฯ)



บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำจงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
อบุม้ติเบ่ือวันที่ 9)6) เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำ๓ อเมีองลำพูน จังหวัดลำพูน 
โอบครั้งที่ ร)๒/๒๕๖๕

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

งบประมาณที่ 
อบุมัติตาม 
ข้อบัญญ้ติ/ 
เทศน้ญญ้ติ

งบประมาณ 
(คงเหลีอ) ก่อน 

โอน

(+/-) จำนวน 
เงินท่ีโอบ

งบประมาณ 
หลังโอน

คำขี้แจงการโอนเงินงบประมาณ 
รายจ่าย

แผนงาบ 
บริหารงาน 
ท่ัวไป

งาบวางแผน 
สถิติและ 
วิขาการ

งบดำเนินงาบ ค่าไข้สอย รายจ่าย 
เกี่ยวเบื่องกับ 
การปฎินิติ 
ราชการท่ีไม่เข้า 
ลัก'ษณะ 
รายจ่ายงบ 
รายจ่ายอื่นๆ

หน้า ๑๗๔ ข้อ ๐๓ 
โครงการพัฒนา 
ระบบสารสบเทศ 
เพ่ือการพัฒนา 
ท้องก่ีบฃององค์การ 
บริหารส่วนจังหวัด 
ลำพูน

๕๐๐1๐๐๐ ๕๐๐1๐๐๐ ๗๗1๔๔๐ ๔๒๒1๕๖๐

แผนงาบ 
บริหารงาน 
ท่ัวไป

งานบริหาร 
ท่ัวไป

งบดำเนินงาบ ค่าไข้สอย รายจ่ายเพื่อให ้
ได้มาข่ึงบริการ

หน้า ๑๔๓ ข้อ ๐๑  
ค่าจ้างถ่ายเอกสาร 
ค่าเย็บหนังสือ 
เข้าเล่ม เข้าปกหนังสือ

๔๐๐1๐๐๐ ๔๐๐1๐๐๐ + ๖ ๐ 1๒๔๐ ๔๖๐1๒๔๐

แผนงาน 
บริหารงาน 
ท่ัวไป

งานบริหาร 
ท่ัวไป

งบดำเนินงาน ค่าตอบแทน ค่าเข่าบ้าน ค่าเข่าบ้าน + ๑๗1๒๐๐ ๑๗1๒๐๐ เพื่อจ่ายเป็นค่าเข่าน้านของ 
ข้าราชการองค์การบริหารส่วน 
จังหวัด โดยปฎินิติตามระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่า 
เข่าน้านของข้าราชการส่วน 
ท้องอ่ืน พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไข 
เพ่ืมเติมถึง (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. 
๒๕๖๒ (กองยุทธศาสตร์*))



บัญชีโอบเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
อบุมืติเม่ือวันท่ี 9 9  เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำเภอเมีฮงลำพูน จังหวัดลำพูน 
โอนครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๕

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

งบประมาณที่ 
อนุมืดตาม 
ข้อบัญญัติ/ 
เทศบัญญัติ

งบประมาณ 
(คงเหลือ) ก่อน 

โอน

(+/-) จำนวน 
เงินท่ีโอบ

งบประมาณ 
หลังโอบ

คำชี้แจงการโอนเงินงบประมาณ 
รายจ่าย

แผนงาบ 
บริหารงาน 
ท่ัวไป

งานบริหาร 
ท่ัวไป

งบดำเนินงาบ ค่าใช้สอย รายจ่าย 
เกี่ยวเน่ืองกับ 
การปฎิบีติ 
ราชการท่ีไม่เช้า 
ลักษณะ 
รายจ่ายงบ 
รายจ่ายอื่นๆ

หน้า ๑๕๑ ข้อ ๐๖  
ค่าเดินทางไป 

ราชการใน 
ราชอาณาจักรและ 
นอกราชอาณาจักร 
ของเจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐1๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๑<£๐,000

แผนงาน 
บริหารงาบ 
ท่ัวไป

งานบริหาร 
ท่ัวไป

งบดำเนินงาน ค่าใช้สอย รายจ่าย 
เกี่ยวเนื่องกับ 
การปฏิบ้ต 
ราชการท่ีไม่เช้า 
ลักษณะ 
รายจ่ายงบ 
รายจ่ายอื่นๆ

หน้า ๑๕๒ ข้อ ๐๗ 
ค่าลงทะเบียนในการ 
ผีเกอบรมชอง 
เจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ + ๕๐,๐๐๐ ๑(^0,000

แผนงาน 
บริหารงาน 
ท่ัวไป

งานบริหาร 
ท่ัวไป

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่าย 
การเมือง)

เงินเดือน 
เลขานุการ/ที ่
ปรึกษานายก 
องค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัด

หน้า ๑๓๕ ข้อ ๐๑  
เงินเดือนเลขานุการ 
/ที่ปรึกษานายก 

องค์การบริหารส่วน 
จังหวัด

๑ 1๐๙ ๙ 1๖๘๐ ๑, ๐ ĜĜ!, ^๐ ๑๑๑ , (sl(al(sl ๙๘๘,๑๒๕



บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
อนุนัติเม่ือวันท่ี QS) เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒<£๖๕ 

องค'การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำเภอเมีองลำพูน จังหวัดลำพูน 
โอนครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๕

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

งบประมาณที ่
อนุมัติตาม 
ข้อบัญญ้ติ/ 
เทศบัญญัติ

งบประมาณ 
(คงเหลือ) ก่อน 

โอบ

(+/-) จำนวน 
เงินท่ีโอน

งบประมาณ 
หลังโอน

คำชี้แจงการโอนเงินงบประมาณ 
รายจ่าย

แผนงาบ 
บริหารงาบ 
ท่ัวไป

งานบริหาร 
ท่ัวไป

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่าย 
ประจำ)

เงินเดือน 
ข้าราชการหรือ 
พนักงานส่วน 
ท้องอ่ืน

หน้า ๑๓๖ ข้อ ๐๑  
เงินเดือนข้าราชการ 
องค์การบริหารส่วน 
จังหวัด

๑๙,๒๓๕,๐๔๐ ๑๙,๒๓๕,๐๔๐ + 6)6)6),<£(£(£ ๑๙,๓๔๖,๕๙๕

แผนงาน 
บริหารงาบ 
ท่ัวไป

งาบบริหาร 
งาบคลัง

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่าย 
ประจำ)

ค่าตอบแทบ 
พนักงานจ้าง

หน้า ๑๘๙ ข้อ ๐๑  
ค่าตอบแทบ 
พนักงาบจ้าง

๔๓๐,๕๖๐ ๔๓๐,๕๖๐ ๒๐๖,๐๐๐ ๒๒๔,๕๖๐

แผนงาน 
งบกลาง

งาบงบกลาง งบกลาง งบกลาง รายจ่ายตามข้อ 
ผูกพัน

หน้า ๑๓๑ ข้อ ๐๑  
เงินช่วยค่าครองชีพ 
ผู้รับบำนาญ (ช.ค.บ.)

๔๕๐,๐๐๐ ๔๕๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐ ๔๔๘,๘๐๐

แผนงาน 
บริหารงาน 
ท่ัวไป

งานบริหาร 
งานคลัง

งบดำเนินงาน ค่าตอบแทน ค่าตอบแทน 
การปฏิบัติงาน 
นอกเวลา 
ราชการ

หน้า ๑๙๑ ข้อ ๐๑  
เงินตอบแทนการ 
ปฏิบัติงานนอกเวลา 
ราชการ

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ + ๒๐๖,๐๐๐ ๕๐๖,๐๐๐

แผนงาน 
บริหารงาน 
ท่ัวไป

งาบบริหาร 
ท่ัวไป

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่าย 
ประจำ)

ค่าตอบแทน 
พนักงานจ้าง

หนา ๑๓๙ ข้อ ๐๑  
ค่าตอบแทน 
พนักงานจ้าง

๕,๕๗๐,๔๐๐ ๕,๖๓๗,๗๐๐ + ๑,๒๐๐ ๕,๖๓๘,๙๐๐



๑.หัวหน้าหน่วยงาน สำนักปลัดฯ สำนักงาบเลขานุการฯ กองยุทธศาสตร์ๆ กองคลัง กองการศึกษาฯ และกองการเจ้าหน้าที่ เจ้าของงบประมาณที่ขอโอบเพิ่ม/โอนลด
สำนักปลัดฯ สำนักงานเลขานุการๆ กองยุทธศาสตร์ฯ กองคลัง กองการศึกษาฯ และกองการเจ้าหน้าที่ขอโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๕โดยโอนลดงบประมาณ 

รวมจำบวบ ๙ รายการ โอนเพ่ิมงบประมาณ รวมจำนวน ๙ รายการ และโอบตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ รวมจำนวน ๒ รายการ เนื่องจาก งบประมาณท่ีต้ังไว้ไม่เพยงพอต่อการเบิกจ่าย และไม่ได้ต้ังงบปร; 
เพ่ิอการน๋ีไว้ ข่ืงการโอนคร้ังบ้ีเป็นอำนาจอบุมัตของผู้บริหารท้องถ่ิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๒๖
(ลงข่ือ)

(นางสาวณปภัข อุตตมชัย)
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

วับท่ี ti /  เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(ลงข่ือ)
(นางวลัยพ!#,'ศึริคง)
ผู้อำนวยภารกองคลัง 

วันท่ี ^  เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
๒.หัวหน้าหน่วยงาบคลั 

ความเห็น.

(ลงข่ือ) <£ ^ โ
(นางธัญญา หวันชัยศรี)

หัวหน้าฝ่ายการประขุม รักษาราขการแทบ
เลขานการองค์การบริหารส่วนจังหวัด

(ลงข่ือ)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
วันท่ี ร̂  เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

''fltn t'n ijN i& b j  y 2/
๓.เจ้าหน้าทีงบประมาณ r ^ .  า

ความเห็น. . .ไ1.)!»<r ) .* ? .ใ ^ . ^ ^ ^ . ,,^̂ 4 .■โ ','? .

๔.การอนุมัติ 
๔.® ผู้บริหารท้องถ่ิน

ความเหิน.. . ( ร . . * . $

(ลงข่ือ) /P&A-
(นางณัซซา สิทธิ'ไพศาล)

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
วับท่ี £^ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(ลงข่ือ)
(บายสุพจน้ สุทธิจิระพันธ์)

ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที ่
วับท่ี &£) เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(ลงข่ือ)
(นางวลัยพ/[ริคง)
ผู้อำนวส์การกองคลัง 

วับที $1 เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(ลงข่ือ)
(บายสุพจบ้ี สุทธิจิระพันธ์)

ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ รักษาราชการแทบ 
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

วันท่ี 9 9  เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(ลงข่ือ)
(บายอนุสรณํ วงค์ว

A
(นายอนุสรณ์ วงค์วรรณ)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
วันท่ี 9 9  เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

:มาณ


