
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
เร่ือง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำซี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

(คร้ังท่ี ๘)

ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ได้อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำฃี้แจงงบประมาณ 
รายจ ่าย ประจำป ีงบประมาณ พ.ศ.๒๕:๖๕ (ครั้งที่ ๘) ตามระเบ ียบกระทรวงมหาดไทย ว ่าด ้วยว ิธ ีการ 
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๒๙ รายละเอียดตามบัญขีแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
คำขี้แจงฯ แนบท้ายประกาศ

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๓๒ และข้อ ๓๘ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน จึงประกาศการแก้ไข 
เปลี่ยนแปลงคำขี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (คร้ังท่ี ๘) มาให้ทราบโดยทั่วกัน

ฉะน้ัน เพื่อให้เปีนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร

(นายอนุสรณ์ วงศวรรณ)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน



หนา g)
บัญชีแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 

อนุมัติเมื่อวันที่ ๒๑ เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕ 
องคํการบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำ๓ อเมิองลำพูน จังหวัดลำพูน 

แก้ไขเปลี่ยนแปลง คร้ังท่ี ๘ /  ๒๕๖๕

แผนงาน งาน งบ
เงินเดือน /  

ค่า... /  
รายจ่ายอื่น

ประ๓ ท 
รายจ่าย โครงการ/รายการ งบประมาณ 

อนุมัติ

คำชี้แจงงบประมาณที่ขอเปลี่ยนแปลง

ข้อความเติม ข้อความใหม่

สาธารณสุข บริหาร 
ท่ัวไป 

เก่ียวกับ 
สาธารณสุข

ลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ 
สำนักงาน

โต๊ะทำงาน 
พร้อมเก้าอี้

๓๕,๐๐๐ ๑) หน้า ๒๕๑ ข้อ ๐๑ โต๊ะทำงานพร้อม 
เก ้าอ ี้ ตั้งไว้ ๓๕,0 ๐ 0 . ■ บาท เพ ื่อจ ่ายเป ็น 
ค่าจัดช้ีอโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอ้ีจำนวน๕ชุดๆละ 
๗,๐๐๐.-บาท เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานประจำ 
กองสาธารณสุข โดยมีคุณลักษณะ ดังน้ี 

โต๊ะทำงาน
- เป็นโต๊ะทำงานไม้
- ขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า ๑๒๐

๑) หน้า ๒๕๑ ข้อ ๐๑ โต๊ะทำงานพร้อม 
เก ้าอ ี้ ตั้งไว้ ๓ ๕ ,๐๐๐.-บาท เพ ื่อจ ่าย เป ็น  
ค่าจัดซ้ือโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอ้ีจำนวน๕ ชุดๆละ 
๗,๐๐๐.-บาท เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาบประจำ 
กองสาธารณสุข โดยมีคุณลักษณะ ดังน้ี 

โต๊ะทำงาน
- เป็นโต๊ะทำงานไม้
- ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒๐ X ๖๐ X ๗๕

เซนติเมตร ลึก ๖๐ เซนติเมตร สง 
๗๕ เซนติฒตร

- มีลิ้นชักอย่างน้อย ๒ ลิ้นชัก และมี 
กุญแจล็อก

เก้าอ้ีทำงาน
- เบาะห้มหนังแท้
- มีพนักพิง และท่ีวางแขน ๒ ข้าง
- มีล้อเล่ือน

จัดซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจาก 
เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคา 
มาตรฐานคร ุภ ัณ ฑ ์ ถือปฏิบัติตามหนังสือ 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท ๐๘๐๘.๒/ 
ว ๑๐๙๕ ลงวันที่ ๒๘ พถุษภาคม ๒๕๖๔ 
(กองสาธารณสุข)

เซนติฌตร (กว้าง X ลึก X สง)
- มีลิ้นชักอย่างน้อย ๒ ลิ้นชัก และมี 

กุญแจล็อก
เก้าอ้ีทำงาบ
- วัสดห้มด้วยหนังเทียม
- ขนาดไม่น้อยกว่า ๕๘X๖๕X๐๒- ๑๐๒ 

เซนติฒตร (กว้าง X ลึก X สง)
- มีพนักพิง และท่ีวางแขน ๒ ข้าง
- มีล้อเล่ือน

จัดซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจาก 
เป ็นครุภ ัณฑ์ท ี่ไม ่ม ีกำหนดไว้ในบัญชีราคา 
มาตรฐาน คร ุภ ัณ ฑ ์ ถ ือปฏิบ ัต ิตามหนังส ือ 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท ๐๘๐๘.๒/ 
ว ๑๐๙๕ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 
(กองสาธารณสุข)



บัญชีแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕'
อนุมัติเมื่อวันที่ ๒๑ เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕:

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำ๓ อเมิองลำพูน จังหวัดลำพูน 
แก้ไขเปลี่ยนแปลง คร้ังท่ี ๘ /  ๒๕๖๕:

หน้า ๒

แผนงาน งาน งบ
เงินเดือน /  

ค่า... /  
รายจ่ายอื่น

ประ๓ท 
รายจ่าย โครงการ/รายการ งบประมาณ 

อนุมัติ

คำชี้แจงงบประมาณที่ขฮเปลี่ยนแปลง

ข้อความเดิม ข้อความใหม่

สาธารณสุข บริหาร 
ท่ัวไป 

เก่ียวกับ 
สาธารณสุข

ลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ 
สำนักงาน

โต๊ะทำงาน 
พร้อมเก้าอี้

๖๐,0๐0 ๒) หน้า ๒๕๒ ข้อ ๐๒ โต๊ะทำงาน 
พร้อมเก ้าอ ี้ ตั้งไว้ ๖ ๐ ,๐ ๐ ๐.-บาท เพื่อจ่าย 
เป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ จำนวน ๔ 
ชุด  ๆละ ๑๕,๐๐๐.-บาท เพ่ือใช้โนการปฏิบัติงาน 
ประจำกองสาธารณสุข โดยมีคุณลักษณะ ดังน้ี 

โต๊ะทำงาน
- เป็นโต๊ะทำงานเหล็ก
- มิขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า ๑๒๐ 

เซนติเมตร ลึก ๖๐ เซนติเมตร สง

๒) ห น ้า  ๒๕๒ ข ้อ ๐๒ โ ต ๊ะ ท ำ ง า น  
พร้อมเก ้าอ ี้ ตั้งไว้ ๖ ๐ ,๐ ๐ ๐ .-บาท เพ ื่อจ ่าย 
เป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ จำนวน ๔ 
ชุด  ๆ ละ ๑๕,๐๐๐.-บาท เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน 
ประจำกองสาธารณสุข โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 

โต๊ะทำงาน
- เป็นโต๊ะทำงานเหล็ก มีกระจกป็ดทับ 

หน้าโต๊ะ
- ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒๐ X ๖๐ X ๗๕

๗๕ เซนติเมตร
- มีลิ้นชักอย่างน้อย ๒ ลิ้นชัก และมี 

กุญแจล็อก
เก้าอ้ีทำงาน
- เบาะห้มหนังเทียม
- มีพนักพิง และท่ีวางแขน ๒ ข้าง
- มีล้อเล่ือน

จัดซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจาก 
เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไวในบัญชีราคา 
มาตรฐานครุภัณฑ์ ถือปฏิบัติตามหนังสือกรม 
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท่ี มท ๐๘๐๘.๒/ 
ว ๑๐๙๕ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 
(กองสาธารณสุข)

เซนติเมตร (กว้าง X ลึก X สง)
- มีลิ้นชักอย่างน้อย ๒ ลิ้นชัก และมี 

กุญแจล็อก
เก้าอี้ทำงาน
- วัสดห้มด้วยหนังเทียม
- ขนาดไม่น้อยกว่า ๖๗X๓๒X๑๑๔- 

๑๒๔เซนติเมตร (กว้าง X ลึก X สง)
- มีพนักพิง และท่ีวางแขน ๒ ข้าง
- มีล้อเล่ือน

จัดซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจาก 
เป็นครุภัณฑ์ที่ไม,มีกำหนดไว้ในบัญชีราคา 
มาตรฐานครุภัณฑ์ ถือปฏิบัติตามหนังสือกรม 
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท่ี มท ๐๘๐๘.๒/ 
ว ๑๐๙๕ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 
(กองสาธารณสุข)



(ขุดท่ี ๒) 
หน้า ๓

บัญชีแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 
อนุมัติเมื่อวับที่ ๒๑ เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำ๓ อเมิองลำพูน จังหวัดลำพูน 
แก้ไขเปลี่ยนแปลง คร้ังท่ี ๘ /  ๒๕๖๕

แผนงาน งาน งบ
เงินเดือน /  

ค่า... /  
รายจ่ายอื่น

ประ๓ท 
รายจ่าย โครงการ/รายการ งบประมาณ 

อนุมัติ

คำชี้แจงงบประมาณที่ขอเปลี่ยนแปลง

ข้อความเดิม ข้อความใหม่

อุตสาหกรรม 
และการโยธา

ก่อสร้าง ลงทุน ค่าท่ีดินและ 
ส่ิงก่อสร้าง

ค่าปรับปรุง 
ท่ีดินและ 

ส่ิงก่อสร้าง

ค่าปรับปรุง 
ซ่อมแซมคันสระ 

เก็บนา'ห้วยแม่ปี'วง 
ตอนบน บ้านหนอง 

ป่าตึง หมู่ท่ี ๒ 
ตำบลทุ่งหัวข้าง 
อำ๓อทุ่งหัวข้าง 
จังหวัดลำพูน

ooo ๓) หน้า ๓๓๗ ข้อ ๐๖ ค่าปรับปรุงซ่อมแซม 
คันสระเก็บบํ้าห้วยแม่ป๋วงตอนบน บ้านหนอง 
ป่าตึง หมู่ท่ี ๒ ตำบลทุ่งหัวข้าง อำ๓อทุ่งหัวข้าง 
จังหวัดลำพูน ต้ังไว้ ๘๕๘,o o o .-บาท เพื่อจ่าย 
เป ีน ค ่าป ร ัแป รงซ ่อมแซมค ับ สระเก ็บ น า 
ห้วยแม่ป๋วงตอนบน บ้านหนองป่าตึง หมู่ท่ี ๒ 
ตำบล ทุ่งหัวข้าง อำเภอทุ่งหัวข้าง จังหวัดลำพูน 
ขนาดสูง ๖๕ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร เพ่ือแก้ไข 
ใไถ]หาคันสระร่ัวจากป้ณหาอทกภัย ตามรายละเอียด 
และแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ลำพูน โดยปฏิบัติตามพระราชบัญญัติกำหนด 
แผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๗ 
(กองซ่าง)

ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาผังเมืองและโครงสร้างพื้นฐานเชื่อม 
กลุ่มจังหวัด เพ่ือรองรับการพัฒนาเมืองในอนาคต 
เพ ิ่ม เต ิม  ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ รายการท ี่ ๔๗ 
หน้า ๓๗

๓) หน้า ๓๓๗ ข้อ ๐๖ ค่าปรับปรุงซ่อมแซม 
สระเก็บบ้ําห้วยแม่ป๋วงตอนบน บ้านหนองป่าตึง 
หมู่ที่ ๒ ตำบลทุ่งห ัวข ้าง อำ๓ อท ุ่งห ัวข ้าง 
จังหวัดลำพูน ต้ังไว้ ๘๕๘,๐๐๐.-บาท เพื่อจ่าย 
เปีนค่าใเรัใ]ใเรงซ่อมแซมสระเก็บบ้ําห้วยแม่ป่วง 
ตอนบน บ้านหนองป่าตึง หมู่ท่ี ๒ ตำบล ทุ่งหัวข้าง 
อำ๓อทุ่งหัวข้าง จังหวัดลำพูน ขนาดสูง ๖๕ ฌตร 
ยาว ๑๓ก เมตร เพื่อแก้ไขใไณหาสระรั่วจาก 
ปิญหาอุทกภัย ตามรายละเอียดและแบบแปลน 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนโดยปฏิบัติ 
ตามพระราซบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการ 
กระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๗ (กองซ่าง)

ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาผังเมืองและโครงสร้างพื้นฐานเชื่อม 
กลุ่มจังหวัด เพ่ือรองรับการพัฒนาเมืองในอนาคต 
แก้ไข คร้ังท่ี ๕/๒๕๖๔ รายการที่ ๑ หน้า ๒



(ชุดที ๒) 
ห'น'1 ๔

๑. หัวหน้าหน่วยงาน กองสาธารณสุข และกองข่าง เจ้าของงบประมาณท่ีขอเปลี่ยนแปลงคำซ้ีแจง
เน่ืองจาก ๑) คณะกรรมการการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางงานจัดซ้ือครุภัณฑ์สำนักงาน ตรวจสอบพบว่า ครุภัณฑ์สำนักงานท้ัง ๒ รายการ ไม่เป็นไปตามรายละเอียดคุณลักษณะและ

งบประมาณท่ีต้ังไว้
๒) เกิดข้อผิดพลาดจากการพิมพ์เอกสาร และองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนได้มีการแก้ไขรายการดังกล่าวตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ -  ๒๕๖๕) แก้ไข คร้ังท่ี ๕/๒๕๖๔ 

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เม่ือวันท่ี ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ 
การเปล่ียนแปลงคำซ้ืแจงครั้งน้ีเป็นอำนาจของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วแใธิการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๖๓ ข้อ ๒๙

(ลงซ่ือ) ท ^ ' (ลงซ่ือ)
(นางศรีพรรณ หินสวน) (นายพิทักษ์ อ่อนน้อม)

หัวหน้าฝ่ายกิจการสภา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
1ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข วันท่ี b e ’ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

วันท่ี พ  เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 
๒.หัวหน้าหน่วยงานคลัง1รชุ' f l\  J  V *  Q

ความเห็น...............ภัภั^ . . .  ‘ภ ั/ภ ั.................................................................... (ลงซ่ือ)
..................................................................................................................................... (นางวลัยข # ^ ริคง)
..................................................................................................................................... ผู้อำนวส์ณารกองคลัง

วันท่ี เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕
๓.เจ้าหน้าท่ีงบประมาณ ร ?

ความเห็น...................................................................................................................... (ลงซ่ือ)
..................................................................................................................................... (นายสุพจน์/สุทธิจิระพันธ์)
..................................................................................................................................... ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าท่ี รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
วับท่ี เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

๔.การอนุมิติ
๔.๑ ผู้บริหารท้องถ่ิน ^  f  x - s  I \
ความเห็น........................แ ^ . ^ . .............................................................  (ลงซ่ือ) ^
............................................................................................................................... (นายอนุสรณ์ วงค์วรรณ)
............................................................................................................................... นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

วับท่ี b e ' เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕
๔.๒ สภาท้องถ่ิน มิมติอนุมิติในการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยท่ีหน่ืง คร้ังท่ี ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เม่ือวันท่ี ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ 

ตามหนังสือองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ท่ี ลพ ๕๑๐๐๒/๙๔ ลงวันท่ี ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕


