
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
เรื่อง การแกไขเปลี่ยนแปลงคำซี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

(คร้ังท่ี ๗)

ด ้วยนายกองค ์การบร ิหารส ่วนจ ังหว ัดลำพ ูน  ได ้อน ุม ัต ิให ้แก ้ไขเปล ี่ยนแปลงคำช ี้แจง 
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๗) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย 
ว ิธ ีการงบประมาณขององค์กรปกครองส ่วนท ้องถ ิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ ข้อ ๒๘ รายละเอ ียดตามบ ัญ ช ีแก ้ไข 
เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงฯ แนบท้ายประกาศ

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ ข้อ ๓๒ และข้อ ๓๘ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน จึงประกาศการแก้ไข 
เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (คร้ังท่ี ๗) มาให้ทราบโดยทั่วกัน

ฉะน้ัน เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร

ประกาศ ณ วันท่ี ร)ร!. เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕

(นายอนุสรณ๎ วงค์วรรณ)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน



บญั ชแีกไ้ขเปลีย่นแปลงคำชีแ้จงงบประมาณ รายจา่ย ประจำปงีบประมาณ พ .ศ .๒๕๖๕ 
อนมุตัเิมือ่วนัที ่ พ เดอืน มถินุายน พ .ศ .๒๕๖๕ 

องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัลำพนู อำ๓ อเมอิงลำพนู จงัหวดัลำพนู 
แกไ้ขเปลีย่นแปลง ครัง้ที ่ ๗ /  ๒๕๖๕

หน้า ๑

แผนงาน งาน งบ
เงนิเดอืน /  

ค า่... /  
รายจา่ยอ ืน่

ประ๓ ท 
รายจา่ย โครงการ/รายการ งบประมาณ 

อนมุตัิ

คำชีแ้จงงบประมาณทีข่อเปลีย่นแปลง

ขอ้ความเดมิ ขอ้ความใหม่

บรหิารงาน 
ท่ัวไป

บรหิาร 
ท่ัวไป

บคุลากร เงนิเดอืน 
(ฝา่ยประจำ)

คา่ตอบแทน 
พนกังานจา้ง

คา่ตอบแทน 
พนกังานจา้ง

๕,๕๗๐,๔00 ๑. ตามบ ญั ชแีกไ้ขเป ล ีย่น แป ลงคำช ีแ้จง 
งบใJระมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
คร้ังท่ี 1๖๒๕๖๕อนุมัติเม่ือวั'นท่ี ๑๒พฤศจิกายน๒๕!อ๔ 
หนา้ ๑๓๙ขอ้ ๐๑ คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง ต้ังไว้ 
๕๕๕1๙๔๐๐.-บาท เพืล่จา่ยเปนีคา่จา้งพนกังานจา้ง 
ในตำแหนง่ตา่ง  ๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ลำพนู เปีใtรายเดือน'รวม ๑๒ เดือน รายละเอยีดดงันี ้

๑) ลำนกัปลดัองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั 
จำนวน ๓,0๘๐,๘๘๐.-บาท 

๒) สำนกังานเลขานกุารองคก์ารบรหิาร 
สว่นจังหวัด จำนวน ๓๓๓,๓๖๐.-บาท 

๓) กองยทธศาลตรแิละงบประมาณ 
จำนวน ๙๒ ๐.๑๖๐.-บาท 

๔) กองคลงั จำนวน ๒๕๗,๒๘๐.-บาท 
๕) กองการศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม 

จำนวน ๕๔๐,๐๐๐.-บาท 
๖) กองพสัดแุละทรพัยส์นิ 

จำนวน ๑๔๓,๕๒๐.-บาท 
๗) กองการเจา้หนา้ที่

จำนวน ๒๘๔,๒๐๐.-บาท 
โดยปฏบิติัตามหนงัสอืสำนกังาน กจ. กท. และ 

ก.อบต. ท่ี มท ๐๘๐๙.๒/ว ๑๓๘ ลงวันท่ี ๓๐ ธันวาคม 
๒๕๕๘ (สำนกัปลดัฯ, สำนกังานเลขานกุารฯ, 
กองยทุธศาสตรฯ์, กองคลงั, กองการศกึษาฯ, 
กองพสัดฯุ, กองการเจา้หนา้ที)่

๑. ตาม บ ญั ช แี ก ไ้ข เป ล ีย่น แป ล งค ำช ีแ้จง 
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
คร้ังท่ี ๒4๕๖๕อนุมัติเม่ือวันท่ี ๑๒พฤศจิกายน๒๕๖๔ 
หนา้ ๑๓๙ขอ้ ๐๑ คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง ต้ังไว้ 
๕๕๕๙๗๐๐.-บาท เพือ่จา่ยเปนีคา่จา้งพนกังานจา้ง 
ในตำแหนง่ตา่ง  ๆ ขององคก์ารบริหารสว่นจังหวัด 
ลำพูน เปีนรายเดือน'รวม ๑๒ เดือน รายละเอยีดดงันี ้

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

๒) สำนกังานเลขานกุารองคก์ารบรหิารสว่น 
จงัหวดั จำนวน ๓๓๓,๓๖๐.-บาท 

๓) กองยทุธศาสตรแ์ละงบประมาณ 
จำนวน ๙๒๐.๔๖๐.-บาท 

๔) กองคลงั จำนวน ๒๕๗,๒๘๐.-บาท 
๕) กองการศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม 

จำนวน ๕๔๐,๐๐๐.-บาท 
๖) กองพสัดแุละทรพัย์สนิ 

จำนวน ๑๔๓,๕๒๐.-บาท 
๗) กองการเจา้หนา้ที่

จำนวน ๒๘๔,๒๐๐.-บาท 
โดยปฏบิตัติามหนงัสอืสำนกังาน กจ. กท. และ 

ก.อบต. ท มท ๐๘๐๙.๒/ว ๑๓๘ ลงวันท ๓๐ ธันวาคม 
๒๕๕๘ (สำนกัปลดัฯ, สำน กังาน เลขานกุารฯ, 
กองยทุธศาสตรฯ์, กองคลงั, กองการศกึษาฯ, 
กองพสัดฯุ, กองการเจา้หนา้ที)่



๑. หวัหนา้หนว่ยงาน กองยทุธศาสตรแ์ละงบประมาณ เจา้ของงบประมาณทีข่อเปลีย่นแปลงคำชีแ้จง 
เนือ่งจาก งบประมาณทีต่ัง้ไวไ้มเ่พยีงพอตอ่การเบกิจา่ย
ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยวธิกีารงบประมาณขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.๒๔๖๓ ขอ้ เอ๘

(ลงซือ่)
(นางณซัซา สทิธไิพศาล)

๒.หวัหนา้หนว่ยงานคลงัV
ความเหนิ..

๓.เจา้หนา้ทีง่บประมาณ 
ความเหน็....................

๔.การอนมุต ิ
๔.๑ ผูบ้รหิารทอ้งถิน่ 
ความเหน็...................

ผูอ้ำนวยการกองยทุธศาสตรแ์ละงบประมาณ 
วันท่ี 90  เดอืน มถินุายน พ.ศ. ๒๔๖๔

(ลงซือ่)

(ลงซือ่)

(นางวลัยพ ร^^คง)
ผูอ้ำนวยก4รกองคลงั 

วันท่ี 9 FI เดอืน มถินุายน พ.ศ. ๒๔๖๔

£/•
(นายสพุ /น  ์ สุทธจิิระพนัธ์)

ผูอ้ำนวยการกองการเจา้หนา้ที ่ รกัษาราซการแทน
ปลดัองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัลำพนู 

วันท่ี เดอืน มถินุายน พ.ศ. ๒๔๖๔

(ลงซือ่) ^ — I
(นายอนสุรณ ์วงคว์รรณ)

นายกองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัลำพนู 
วันที ่ เดอืน มถินุายน พ.ศ. ๒๔๖๔


