
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
เร่ือง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำซี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

(คร้ังท่ี d)

ด ้วยนายกองค ์การบร ิหารส ่วนจ ังหว ัดลำพ ูน  ได ้อน ุม ัต ิให ้แก ้ไขเปล ี่ยนแปลงคำซ ี้แจง 
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (ครั้งที่ ^ )  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย 
ว ิธ ีการงบประมาณขององค์กรปกครองส ่วนท้องถ ิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ ข้อ ๒๘ รายละเอ ียดตามบ ัญช ีแก ้ไข 
เปลี่ยนแปลงคำขี้แจงฯ แนบท้ายประกาศ

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ ข้อ ๓๒ และข้อ ๓๘ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน จึงประกาศการแก้ไข 
เปลี่ยนแปลงคำขี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (คร้ังท่ี «0 มาให้ทราบโดยทั่วกัน

ฉะน้ัน เพื่อให้เปีนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร

ประกาศ ณ วันท่ี Wfl เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕

(นายอนุสรณ์ วงศวรรณ)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน



หน้า ๑
บัญชีแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 

อนุมัติเม่ือวันท่ี พท เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำ๓ อเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 

แก้ไขเปลี่ยนแปลง คร้ังท่ี ๙ /  ๒๕๖๕

แผนงาน งาบ งบ
เงินเดือน /  

ค่า... /  
รายจ่ายอื่น

ประ๓ ท 
รายจ่าย โครงการ/รายการ งบประมาณ 

อนุมัติ
คำชี้แจงงบประมาณที่จฮเปลี่ยนแปลง

ข้อความเติม ข้อความใหม่
บริหารงาน 

ท่ัวไป
บริหาร 
ท่ัวไป

บุคลากร เงินเดือน 
(ฝ่ายประจำ)

ค่าตอบแทน 
พนักงานจ้าง

ค่าตอบแทน 
พนักงานจ้าง

๕,๕๗๐,๔๐๐ ๑. ตามบัญชีแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง 
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
คร้ังท่ี ๗4อ๕๖๕อนุมัติเม่ือวั'นท่ี ๑๔มิถุนายน ๒๕๖๕ 
หน้า ๑๓๙ข้อ ๐๑ ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ต้ังไว้ 
๕๕๕๙๗๐๐.-บาท เพ่ือจ่ายเปีนค่าจ้างพนักงานจ้าง 
ในตำแหน่งต่าง  ๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ลำพูน เป็นรายเดือนรวม ๑๒ เดือน รายละเอียดดังน้ี 

๑) สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
จำนวน ๓.๐๘๐■ ๘๘๐.-'บาท 

๒) สำนักงานเลขานุการองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัด จำนวน ๓๓๓,๓๖๐.-บาท 

๓) กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
จำนวน ๙๒๐,๔๖๐.-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 ๓๐ ธันวาคม 
๒๕๕๘ (สำนักปลัดฯ, สำนักงานเลขานุการฯ, 
กองยุทธศาสตร์ฯ, กองคลัง, กองการศึกษาฯ, 
กองพัสดุฯ, กองการเจ้าหน้าที่)

๑. ตามบ ัญ ช ีแก ้ไขเปล ี่ยนแปลงคำช ี้แจง 
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
คร้ังท่ี ๗๒๕๖๕อนุมัติเม่ือวันท่ี ๑๔มิถุนายน๒๕๖๕ 
หน้า ๑๓๙ข้อ ๐๑ ค่าตอบแหนพนักงานจ้าง ต้ังไว้ 
๕.๖๓๗๗๐๐.-บาท เพ่ือจ่ายเป็นค'าจ้างพนักงานจ้าง 
ในตำแหน่งต่าง  ๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ลำพูน เป็นรายเดือนรวม ๑๒ เดือน รายละเอียดดังน้ี 

๑) สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
จำนวน ๓.๑๕๘.๘๘๐.-บาท 

๒) สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วน 
จังหวัด จำนวน ๓๓๓,๓๖๐.-บาท 

๓) กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
จำนวน ๙๒๐,๔๖๐.-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 ๓๐ ธันวาคม 
๒๕๕๘ (สำนักปลัดฯ, สำนักงานเลขานุการฯ, 
กองยุทธศาสตร์ฯ, กองคลัง, กองการศึกษาฯ, 
กองพัสดุฯ, กองการเจ้าหน้าที่)



๑. หัวหน้าหน่วยงาน สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เจ้าของงบประมาณที่ฃอเปล่ียนแปลงคำซ้ีแจง 
เนื่องจาก งบประมาณท่ีต้ังไว้ไม่เพียงพอต่อการเบิกจ่าย
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.๒dr๖๓ ข้อ ๒๘

(ลงซ่ือ)

๒.หัวหน้าหน่วยง,ฟ ค ล ^ เ^ -
ค ว าม เห ็น } เ̂ . ^ ? ? ^

๓.เจ้าหน้าท่ีงบประมาณ 
ความเห็น..................

๔.การอนุนัติ 
๔.๑ ผู้บริหารท้องถ่ิน 
ความเห็น.................

(นางสาวณปภัซ อุตตมชัย)
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
วันท่ี พ! เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๖๔

(ลงซ่ือ)

วัน,

(นางวลัยพ ^ เดืริคง)I ผ้อำนวยส่ารกองคลัง
เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๖๔

(ลงซ่ือ)
พน สุทธีจระพันธ์)(นายสุพจน้ สุทธีจิระพันธ์)

ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ รักษาราซการแทน 
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

ว ัน ท ี*พ เ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๖๔

(ลงซ่ือ)
(นายอนุสรณ์ วงค์วรรณ)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
วันท่ี W&7 เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๖๔


