
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
เร่ือง การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒(£๖๕

(คร้ังท่ี ๑๗)

ด้วยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ได้อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (คร้ังท่ี ๑๗) 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 ๑๗) มาให้ทราบโดยท่ัวกัน

ประกาศ ณ วันท่ี \  กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายอนุสรณ์ วง4 เ ‘วรรฌ)
นายณวพท์ารบริหารส่วนจังหวัหลำพนู



ห'นา ๑

บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
อนุมัติเม่ือวันท่ี \  เดือนกันยายน พ.ศ. ๒<£๖๕

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำ๓ อเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 
โอบครั้งท่ี ๑๗/๒<£๖๕

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

งบประมาณที ่
อนุมัติตาม 

ข้อบัญญ้ติ/เทศ 
บัญญัติ

งบประมาณ 
(คงเหลีอ) ก่อนโอน (+/-) จำนวนเงินท่ีโอบ งบประมาณหลังโอน

คำขี้แจงการโอน 
เงินงบประมาณ 

รายจ่าย

แผนงาน 
บริหารงาน 
ท่ัวไป

งานบริหารงาบ 
คลัง

งบ
ดำเนินงาน

ค่าวัสดุ ประเภทวัสดุ 
โฆษณาและ 
เผยแพร่

หน้า ๒๐๐ ข้อ ๐๑  
วัสดุโฆษณาและ 
เผยแพร่

๔๐๐,๐๐๐ ๓๕๔,๘๐๕. ๖๐ ๑๙๕,๗๙๐ ๑ (sled,๐๑(ร?. <3๐

แผนงาน 
อุตสาหกรรม 
และการโยธา

งานก่อสร้าง งบ
ดำเนินงาน

ค่าใซ้สอย ประเภทเรายจ่าย 
เพ่ือไห้ได้มาซ่ีง 
บริการ

หน้า ๓๐๒ ข้อ ๐๒ 
ค่าจ้างเหมาออกแบบ 
เขียนแบบและตกแต่ง 
อาคารสถานท่ี

๑, ๕๐๐๐,๐๐๐ C$OCs,<£̂ ๐๐ + ๑๙๕,๗๙๐ ๑,๐๐๔,๒๙๐

แผนงาบ 
บริหารงาน 
ท่ัวไป

งานบริหารงาน 
คลัง

งบ
ดำเนินงาน

ค่าใซ้สอย ประ๓ ท รายจ ่าย  
๓ ยวเน ื่องก ับการ  
ปฎิบ ้ต ิราขการท ี่ไม ่ 
เช ้าล ักษ ณ ะรายจ ่าย  
งบ รายจ ่ายอ ื่น ๆ

ห น ้า ๑๔๕ ข้อ ๐๑ 
ค ่าใช้จ ่ายไนการเต ินทางไป  
ราข อาณ าจ ักรและบ อก  
ราข อาณ าจ ักรของ  
เจ ้าห น ้าท ี่ท ้องอ ื่น

๒๕๐,๐๐๐ ๑๔๘,๕๙๔. ๔๐ ๔๕,๙๐๐ ๑๐๒,๖๙๔. ๔๐

แผนงาน 
บริหารงาน 
ท่ัวไป

งานบริหารงาน 
คลัง

งบ
ดำเนินงาน

ค่าใช้สอย ป ระเภ ท รายจ ่าย  
เก ี่ยวเม ื่องก ับ การ  
ปฏิบ ้ต ิราขการท ี่ไม ่ 
เช ้าล ักษ ณ ะรายจ ่าย  
งบ รายจ ่ายอ ื่น ๆ

หน้า ๑๙๗ ข้อ ๐๕ 
ค่าลงทะเบียนในการ 
ปีกอบรมของ 
เจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน

( 9 ) ( t o ,o o o ๓,๑๐๐ + ๔๕,๙๐๐ ๔๙,๐๐๐



หน้า ๒

๑ .หัวหน้าหน่วยงาน กองคลังและกองช่าง เจ้าของงบประมาณที่ขอโอนเพิ่ม/โอนลด
กองคลังและกองช่างขอโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดย'โอนลดงบประมาณ รวมจำนวน ๒ รายการ โอนเพ่ิมงบประมาณ รวมจำนวน ๒ รายการ 

เน่ืองจาก งบประมาณท่ีต้ังไว้ไม่เพียงพอต่อการเบิกจ่าย ซ่ืงการโอนคร้ังน้ีเป็นอำนาจอนุมัติของผู้บริหารท้องถ่ิน 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๒๖

(ลงซ่ือ)

วันท่ี
๒.หัวหน้าหน่วยงานคลัง

เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕
หนวยงานคลง J) พ * //พ ฟ น่) .น .

๓.เจ้าหน้าทีงบประมาณ
ความเห็น......

๔.การอนุมัติ
๔.๑ ผู้บริหารท้องถ่ิน 

ความเห็น....

(ลงซ่ือ) 0|
(นายพิทักษ์ อ่อนน้อม)

ผู้อำนวยการกองช่าง 
วันท่ี \  เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(ลงซ่ือ)
(นางวลัร/พัร คิริคง)
ผู้อำนวยการกองคลัง 

วันท่ี \  เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(ลงซ่ือ)
(นายสุพจน์^สุทธิจิระพันธ์)

ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าท่ี รักษาราชการแทน 
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

วันท่ี \  เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(ลงซ่ือ)
วงค์วรรณ)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
วันท่ี \  เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕


