
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
เร่ือง การแกไขเปลี่ยนแปลงคำฃี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

(คร้ังท่ี ๒)

ด ้วยนายกองค ์การบร ิห ารส ่วนจ ังห ว ัดลำพ ูน  ได้อน ุม ัต ิให ้แก ้ไขเปลี่ยนแปลงค0าซี้แจง 
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๒) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว ่าด้วย 
ว ิธ ีการงบประมาณขององค์กรปกครองส ่วนท ้องถ ิ่น  พ .ศ.๒£๖๓ ข้อ ๒๘ รายละเอ ียดตามบ ัญ ช ีแก ้ไข 
เปลี่ยนแปลงคำขี้แจงๆ แนบท้ายประกาศ

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ ข้อ ๓๒ และข้อ ๓๘ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน จึงประกาศการแก้ไข 
เปลี่ยนแปลงคำขี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๒) มาให้ทราบโดยทั่วกัน

ฉะน้ัน เพื่อให้เปีนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร

ประกาศ ณ วันท่ี ร>h เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔

(นายอนุสรณ์ วงค์วรรณ)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน



หน้า ๑
บัญชีแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำขี้แจงง,บประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 

อนุมัติเมื่อวันที่ 9^* เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำเภอเมีองลำพูน จังหวัดลำพูน 

แก้ไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒ /  ๒๕๖๕

แผนงาน งาน งบ
เงินเดือน /  

ค่า... /  
รายจ่ายอื่น

ประ๓ ท 
รายจ่าย โครงการ/รายการ งบประมาณ 

อนุมัติ

คำขี้แจงงบประมาณที่ขอเปลี่ยนแปลง

ข้อความเติม ข้อความใหม่

บริหารงาน 
ท่ัวไป

บริหาร 
ท่ัวไป

บุคลากร เงินเดือน 
(ฝ่ายประจำ)

ค่าตอบแทน 
พนักงานจ้าง

ค่าตอบแทน 
พนักงานจ้าง

๕,๕๗๐,๔๐๐ หน้า ๑๓๙ ข้อ ๐ ๑  ค ่าตอบแทนพนักงานจ้าง 
ตั้งไว้ ๕,๕๗๐,๔๐๐.-บาท เพ ื่อจ ่ายเป ็นค่าจ ้าง 
พน ักงานจ้างในตำแหน่งต ่าง  ๆ ขององค ์การ 
บริหารส ่วนจังหวัดลำพ ูน เป ็นรายเด ือนรวม 
๑๒ เดือน รายละเอียดดังนี้

๑) ลำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
จำนวน ๓ .๑๗๙■ ๘๘๐.-บาท 

๒) ลำนักงานเลขานุการองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัด จำนวน ๓๓๓,๓๖๐.-บาท 

๓) กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
จำนวน ๘๒๑■ ๑๖๐.-บาท 

๔) กองคลัง จำนวน ๒๕๗,๒๘๐.-บาท 
๕) กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

จำนวน ๕๔๐,๐๐๐.-บาท 
๖) กองพัสดุและทรัพย์สิน 

จำนวน ๑๔๓,๕๒๐.-บาท 
๗) กองการเจ้าหน้าที่

จำนวน ๒๙๕,๒๐๐.-บาท 
โดยปฏิบัติตามหนังสือสำนักงาน กจ. กท. และ 

ก.อบต. ท่ี มท ๐๘๐๙.๒ /ว ๑๓๘ ลงวันที่ ๓๐ 
ธ ันวาคม ๒๕๕๘ (สำน ักปล ัดๆ, สำน ักงาน 
เลขาน ุการๆ, กองยุทธศาสตร์, กองคลัง, กอง 
การศึกษาฯ, กองพัสดุๆ, กองการเจ้าหน้าที่)

หน้า ๑๓ ๙ ข้อ ๐ ๑  ค ่าตอบแทนพ น ักงาน จ ้าง  
ตั้งไว้ ๕ ,๕๗๐,๔๐๐.-บาท เพ ื่อจ ่ายเป ็นค ่าจ ้าง 
พน ักงานจ้างในตำแหน ่งต ่าง  ๆ ขององค ์การ 
บริหารส ่วนจ ังหวัดลำพ ูน เป ็นรายเด ือนรวม 
๑๒ เดือน รายละเอียดดังนี้

๑) ลำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
จำนวน ๓.๐๘๐.๘๘๐.-บาท 

๒) สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วน 
จังหวัด จำนวน ๓๓๓,๓๖๐.-บาท 

๓) กองยทธศาสตร์และงบประมาณ 
จำนวน ๙๒๐■ ๑๖๐.-บาท 

๔) กองคลัง จำนวน ๒๕๗,๒๘๐.-บาท 
๕) กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

จำนวน ๕๔๐,๐๐๐.-บาท 
๖) กองพัสดุและทรัพย์สิน 

จำนวน ๑๔๓,๕๒๐.-บาท 
๗) กองการเจ้าหน้าที่

จำนวน ๒๙๕,๒๐๐.-บาท 
โดยปฏิบัติตามหนังสือสำนักงาบ กจ. กท. และ 

ก.อบต. ท่ี มท ๐๘ ๐๙.๒ /ว ๑๓๘ ลงวันที่ ๓๐ 
ธ ันวาคม ๒๕๕๘ (ส ำน ักป ล ัดๆ , สำน ักงาน  
เลขาน ุการฯ, กองยุทธศาสตร์, กองคลัง, กอง 
การศึกษาๆ, กองพัสดุๆ, กองการเจ้าหน้าที่)



หน้า ๒
บัญชีแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำขี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 

อนุมัติเมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำ๓ อเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 

แก้ไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒ /  ๒๕๖๕

แผนงาน งาน งบ
เงินเดือน /  

ค่า... /  
รายจ่ายอื่น

ประ๓ ท 
รายจ่าย โครงการ/รายการ งบประมาณ 

อนุมัติ

คำขี้แจงงบประมาณที่ขอเปลี่ยนแปลง

ข้อความเติม ข้อความใหม่

บริหารงาน 
ท่ัวไป

บริหาร 
ท่ัวไป

บุคลากร เงินเดือน 
(ฝ่ายประจำ)

เงินเพิ่มต่าง  ๆ
ของพนักงานจ้าง

เงินเพิ่มค่าครองชีพ 
ชั่วคราว

๓๐เอ,0๔ 0 หน้า ๑๓๙ ข้อ ๐ ๑  เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว 
ตั้งไว้ ๓๐๒,๐๔๐.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพ 
ช ั่วคราวของพน ักงานจ้าง เป ็นรายเด ือนรวม 
๑๒ เดือน รายละเอียดดังนี้

๑) สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
จำนวน ๑๔๔,๐๐๐.-บาท 

๒) สำน ักงานเลขาน ุการองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัด จำนวน ๔๘,๐๐๐.-บ,าท 

๓) กองคลัง จำนวน ๒๒,๑๔๐.-บาท 
๔) กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

จำนวน ๖๐,๐๐๐.-บาท 
๕) กองพัสดุและทรัพย์สิน 

จำนวน ๑๕,๙๐๐.-บาท 
๖) กองการเจ้าหน้าที่ 

จำนวน ๑๒,๐๐๐.-บาท 
โดยปฏิบ ัต ิตามหนังส ือสำนักงาน กจ. กท. 

หรือ ก.อบต. ท่ี มท ๐๘๐๙.๒/ว ๑๓๘ ลงวันที่ 
๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ (สำนักปลัดๆ, สำนักงาน 
เลขาน ุการฯ, กองคลัง, กองการศึกษาๆ, กอง 
พัสดุๆ, กองการเจ้าหน้าที่)

หน้า ๑๓๙ ข้อ ๐๑ เงินเพ ิ่มค่าครองชีพชั่วคราว 
ตั้งไว้ ๓๐๒,๐๔๐.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพ 
ช ั่วคราวของพน ักงานจ ้าง เป ็นรายเด ือนรวม 
๑๒ เดือน รายละเอียดดังนี้

๑) ลำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
จำนวน ๑๓๓■ ๐๐๐.-บาท 

๒) สำน ักงาน เลขาน ุการองค ์การบ ร ิห าร 
ส่วนจังหวัด จำนวน ๔๘,๐๐๐.-บาท 

๓) กองคลัง จำนวน ๒๒,๑๔๐.-บาท 
๔) กองการศ ึกษา คาสนาและวัฒนธรรม 

จำนวน ๖๐,๐๐๐.-บาท 
๕) กองพัสดุและทรัพย์สิน 

จำนวน ๑๕,๙๐๐.-บาท 
๖) กองการเจ้าหน้าที่ 

จำนวน ๑๒,๐๐๐.-บาท 
๗) กองยหธศาสตร์และงบประมาณ 

จำนวน ๑๑ .๐๐๐.-บาท 
โดยปฏิบัติตามหนังสือสำนักงาน กจ. กท. หรือ 

ก.อบต. ท่ี มท ๐๘ ๐๙.๒ /ว ๑๓๘ ลงวันที่ ๓๐ 
ธ ันวาคม ๒๕๕๘ (ส ำน ักป ล ัดฯ , สำน ักงาน  
เลขาน ุการฯ, กองคลัง, กองการศ ึกษาๆ, กอง 
พัสดฯ. กองการเจ้าหน้าที่. กองยทธศาสตร์ฯ)



หน่า ๓
๑. หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดและผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เจ้าของงบประมาณที่ขอเปลี่ยนแปลงคำซี้แจง

เนื่องจาก เพื่อให้สามารถรองรับการเบิกจ่ายงบประมาณตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน รายนายสรศักดึ๋ สารกาศ พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งคนงาน สังกัดกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
การเปลี่ยนแปลงคำซี้แจงครั้งนี้เป็นอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ ข้อ ๒๘

(ลงขื่อ)
(นางสาวณปภัซ อุตตมชัย)

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
วันท่ี 4 k  เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(ลงขื่อ)
(นางณัขซา สิทธิไพศาล)

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
วันที่ ฟ ้^ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๖๔

๒.หัวหน้าหน่วยง ^ค ล ัง  .
ความเห็น.

๓.เจ้าหน้าทีงบปร: 
ความเห็

ระมาณ A - » J  .

๔.การอนุนัติ
๔.๑ ผู้บริหารท้องถิ่น O k *
ความเห็น.................

(ลงขื่อ)
(นางวลัยพ ู^ ฑ ? คง)

ผู้อำนวยm รกองคลัง
วันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๖๔

(ลงขื่อ)
(นาอํเสริ^ชย ลี้เขียววงศ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
วันที่ 2>0 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๖๔

(ลงขื่อ) Of*- 1—J
(นายอนุสรณํ วงค์วรรณ)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
วันท่ี 3^3 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๖๔


