
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
เร่ือง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำขี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕:๖๕

(คร้ังท่ี ๖)

ด ้วยนายกองค ์การบร ิหารส ่วนจ ังหว ัดลำพ ูน  ได ้อน ุม ัต ิให ้แก ้ไขเปล ี่ยนแปลงคำข ี้แจง 
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๖) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย 
ว ิธ ีการงบประมาณขององค์กรปกครองส ่วนห ้องถ ิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ ข้อ ๒๘ รายละเอ ียดตามบ ัญ ช ีแก ้ไข 
เปลี่ยนแปลงคำขี้แจงฯ แนบท้ายประกาศ

ฉะน้ัน เพื่อให้เปีนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ ข้อ ๓๒ และข้อ ๓๘ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน จึงประกาศการแก้ไข 
เปลี่ยนแปลงคำขี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (คร้ังท่ี ๖) มาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันท่ี เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๕

(นายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน



หน้า ๑

บัญชีแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 
อนุมัติเม่ือวันที Lots/ เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๕ 

องคํการบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 
แก้ไขเปลี่ยนแปลง คร้ังท่ี ๖  /  ๒๕๖๕

แผนงาน งาน งบ
เงินเดือน /  

คำ... /  
รายจ่ายอื่น

ประ๓ ท 
รายจ่าย โครงการ/รายการ งบประมาณ 

อนุมัติ
คำชี้แจงงบประมาณที่ขฮเปลี่ยนแปลง

ข้อความเดิม ข้อความใหม่
บริหารงาน 

ท่ัวไป
บริหาร 
ท่ัวไป

บุคลากร เงินเดือน 
(ฝ่ายประจำ)

ค่าตอบแทน 
พนักงานจ้าง

ค่าตอบแทน 
พนักงานจ้าง

๕,๕๗๐,๔๐๐ ๑. ตามบัญชีแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง 
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
คร้ังท่ี M s๕๖๕อนุมัติเม่ือวันท่ี ๑๒พฤศจิกายน๒๕๖๔ 
หน้า ๑๓๙ข้อ ๐๑ คำตอบแทนพนักงานจ้าง ต้ังไว้ 
๕.๕๗๐.๔๐๐.-บาท เพ่ืลจ่ายเปีนค่าจ้างพนักงาบจ้าง 
ในตำแหน่งต่าง  ๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ลำพูน เป็นรายเดือนรวม ๑๒ เดือน รายละเอียดดังนี้ 

๑) สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
จำนวน ๓,๐๘๐,๘๘๐.-บาท 

๒) สำนักงานเลขานุการองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัด จำนวน ๓๓๓,๓๖๐.-บาท 

๓) กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
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 
โดยปฏิบัติตามหนังสือสำนักงาน กจ. กท. และ 

ก.อบต. ท่ี มท ๐๘๐๙.๒/ว ๑๓๘ ลงวันท่ี ๓๐ ธันวาคม 
๒๕๕๘ (สำนักปลัดฯ, สำนักงานเลขานุการๆ, 
กองยุทธศาสตร์ฯ, กองคลัง, กองการศึกษาฯ, 
กองพัสดุฯ, กองการเจ้าหน้าที่)

๑. ตามบัญชีแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำช ี้แจง 
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
คร้ังท่ี M»&x£ อนุมัติเม่ือรันท่ี ๑๒พฤศจิกายน๒๕๖๔ 
หน้า ๑๓๙ ข้อ ๐๑ ค่าตอบแทนพนักงาบจ้าง ต้ังไว้ 
๕๕๕๙๔๐๐.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้าง 
ในตำแหน่งต่าง  ๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ลำพูน เป็นรายเดือนรวม ๑๒ เดือน รายละเอียดดังน้ี 

๑) สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
จำนวน ๓,๐๘๐,๘๘๐.-บาท 

๒) สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วน 
จังหวัด จำนวน ๓๓๓,๓๖๐.-บาท 

๓) กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
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 ๒๘๔.๒๐๐.-บาท 
โดยปฏิบัติตามหนังสือสำนักงาน กจ. กท. และ 

ก.อบต. ท่ี มท ๐๘๐๙.๒/ว ๑๓๘ ลงวันท่ี ๓0 ธันวาคม 
๒๕๕๘ (สำนักปลัดฯ, สำนักงานเลขานุการฯ, 
กองยุทธศาสตร์ฯ, กองคลัง, กองการศึกษาฯ, 
กองพัสดุฯ, กองการเจ้าหน้าที่)



บัญชีแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำซี้แจงงบุประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒<£๖๕ 
อนุมัติเม่ือวันท่ี เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 
แก้ไขเปลี่ยนแปลง คร้ังท่ี ๖  /  ๒๕๖๕

แผนงาน งาน งบ
เงินเดือน /  

ค่า... /  
รายจ่ายอื่น

ประ๓ ท 
รายจ่าย โครงการ/รายการ งบประมาณ 

อนุมัติ
คำชี้แจงงบประมาณที่ฃอเปลี่ยนแปลง

ข้อความเติม ข้อความใหม่
บริหารงาน 

ท่ัวไป
บริหาร 
ท่ัวไป

บุคลากร เงินเดือน 
(ฝ่ายประจำ)

เงินเพิ่มต่าง  ๆ
ของพนักงานจ้าง

เงินเพ่ิมค่าครองชีพ 
ช่ัวคราว

๓๐๒,0๔๐ ๒. ตามบัญชีแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง 
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
คร้ังท่ี ๒4๕๖๕อนุมัติเม่ือวั'นท่ี ๑๒พฤศจิบฃน๒๕๖๔ 
หน้า ๑๓๙ ข้อ ๐๑ เงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราว 
ต้ังไว้ ๓๐๒.๐๔๐.-บาท เพ ื่อจ่ายเปีบค่าครองชีพ 
ชั่วคราวของพนักงานจ้าง เปีนรายเดือน รวม 
๑๒ เดือน รายละเอียดดังนี้

๑) สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
จำนวน ๑๓๓,๐๐๐.-บาท 

๒) สำนักงานเลขานุการองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัด จำนวน ๔๘,๐๐๐.-บาท 

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

จำนวน ๖๐,๐๐๐.-บาท 
๕) กองพัสดุและทรัพย์สิน 

จำนวน ๑๕,๙๐๐.-บาท 
๖) กองการเจ้าหน้าที ่

จำนวน ๑๒ .๐๐๐.-บาท 
๗) กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 

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

หรือ ก.อบต. ท่ี มท ๐๘๐๙.๒/ว ๑๓๘ ลงวันท่ี 
๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ (สำนักปลัดๆ, สำนักงาน 
เลขานุการฯ, กองคลัง, กองการศึกษาฯ, กองพัสดุ ,ๆ 
กองการเจ้าหน้าท่ี, กองยุทธศาสตร์ )ๆ

๒. ตามบัญชีแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง 
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
คร้ังท่ี ๒4)๕๖๕อนุมัติเม่ือวั'นท่ี ๑๒พฤศจิกกยน๒๕๖๔ 
ห น ้า๑ ๓ ๙ ข ้อ ๐๑ เงินเพิ่มค่าครองช ีพ ชั่วคราว 
ต้ังไว้ ๓๑๓.๐๔๐.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพ 
ชั่วคราวของพนักงานจ้าง เป ็นรายเดือน รวม 
๑๒ เดือน รายละเอียดดังนี้

๑) สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
จำนวน ๑๓๓,๐๐๐.-บาท 

๒) สำนักงานเลขานุการองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัด จำนวน ๔๘,๐๐๐.-บาท 

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

จำนวน ๖๐,๐๐๐.-บาท 
๕) กองพัสดุและทรัพย์สิน 

จำนวน ๑๕,๙๐๐.-บาท 
๖) กองการเจ้าหน้าที่

จำนวน ๒๓.๐๐๐.-บาท 
๗) กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 

จำนวน ๑๑,๐๐๐.- บาท 
โดยปฏิบัติตามหนังสือสำนักงาบ กจ. กท. หรือ 

ก.อบต. ท่ี มท ๐ ๘ ๐ ๙ .๒ /ว ๑๓๘ ลงว ัน ท่ี 
๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ (สำนักปลัดฯ, สำนักงาน 
เลขานุการฯ, กองคลัง, กองการศึกษาฯ, กองพัสดุฯ, 
กองการเจ้าหน้าท่ี, กองยุทธศาสตร์ฯ)



๑. หัวหน้าหน่วยงา'น กองการเจ้าหน้าที่ เจ้าของงบประมาณที่ขอเปล่ียนแปลงคำซ้ีแจง
เนื่องจาก เพื่อให้สามารถรองรับการเบิกจ่ายงบประมาณตามคำส่ังองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน รายนางสาววรุณยุพา ถาพิงค์ยศ พนักงานจ้างท่ัวไป ตำแหน่งคนงาน สังกัดกองการเจ้าหน้าที่ 
การเปล่ียนแปลงคำซ้ีแจงคร้ังนี้เป็นอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.๒๔๖๓ ข้อ ๒๘

(ลงซ่ือ)

ผู้อานวยการกองการเจ้าหน้าที่ 
วัน,ท่ี เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๔๖๔

(นายสุพญน สุทธิจิระพันธ์)

๒.หัวหน้าหน่วยงาน้คลัง ^  »
ความเ ห ็น . . . . ^ ^ . ^ ^ ,̂ ^ ,̂ ... ') ! ^ ..^ ..^ .. (ลงซ่ือ)

(นาง'วสั!m เง)
ผู้อำนวdfvารกองคลัง 

วันท่ี lsjaflดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕:
๓.เจ้าหน้าท่ีงบประมาณ »

ความเห ็น.....................................  J u ....... --"...A ....... .เ.............
_  เ ^ . ? . 1b./  V ร*

๔. การอบุม้ติ 
๔.๑ ผู้บริหารท้องถ่ิน 
ความเห็น.... < 3 > * i

(ลงซ่ือ)
(นายแ!(เมชัย ลเขียววงศ์)

ปลัดองค์กาพ)ริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
ว ันท ี่'พ^เด ือน เมษายน พ .ศ .๒๔๖๔

(ลงซ่ือ) O ft—ไ^— X
(นายอนุสรณ์ วงค์วรรณ)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
วันท่ี พ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๔๖๔


