
ประกาศองค ์การบริหารส ่วนจ ังหว ัดลำพ ูน

เรื่อง การแก้ไขเปล ี่ยนแปลงคำซ ี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำป ีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๕

(ครั้งที่ ๑)

ด ้ว ย น า ย ก อ ง ค ์ก า รบ ร ิห า รส ่ว น จ ังห ว ัด ล ำพ ูน  ได ้อน ุม ัต ิให ้แก ้ไข เป ล ี่ย น แ ป ล งค ำฃ ี้แ จ ง  

งบประมาณ รายจ ่าย  ป ระจ ำป ีงบ ป ระม าณ  พ.ศ.๒๕๖๕ (ครั้งท ี่ ๑) ตามระเบ ียบกระทรวงมหาดไทย ว ่าด ้วย 

ว ิธ ีก า รงบ ป ระม าณ ข อ งอ งค ์ก รป ก ค รอ งส ่วน ท ้อ งล ิ่น  พ .ศ .๒ ๕ ๖ ๓  ข้อ ๒๘ รายล ะเอ ียด ต าม บ ัญ ช ีแ ก ้ไข  

เปลี่ยนแปลงคำขี้แจงฯ แนบท ้ายประกาศ

ปกครองส ่วนท ้องล ิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ ข้อ ๓๒ และข้อ ๓๘ องค ์การบร ิหารส ่วนจ ังหว ัดลำพ ูน จ ึงประกาศการแก ้ไข 

เปล ี่ยนแปลงคำข ี้แจงงบประมาณรายจ ่าย ประจำป ีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๑) มาให้ทราบโดยทั่วก ัน

ฉะน ั้น  เพ ื่อให ้เป ็นไปตามระเบ ียบกระทรวงมหาดไทย ว ่าด ้วยว ิธ ีการงบประมาณ ขององค ์กร

ประกาศ ณ วันท ี่ 2 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔

(นาย®นุสรท! วง47Tรพ)
นๆ #กองค์การบ1หารส่วบจังหวัดลำพบ



บัญชีแก้ไขเปล่ียนแปลงคำข้ีแจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 
อนุมัติเม่ือวันท่ี  ̂ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำ๓ อเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 
แก้ไขเปล่ียนแปลง คร้ังท่ี ๑ / ๒๕๖๕

หน้า ๑

แผนงาน งาน งบ
เงินเดือน / 

ค่า... /  
รายจ่ายอ่ืน

ประเภท 
รายจ่าย

โครงการ/รายการ
งบประมาณ 

อนุมัติ

คำข้ีแจงงบประมาณท่ีขอเปล่ียนแปลง

ข้อความเดิม ข้อความใหม่

บริหารงาน 
ท่ัวไป

บริหาร 
ท่ัวไป

ดำเนินงาน ค่าใช้สอย รายจ่าย 
เกี่ยวเนื่องกับ 
การปฏิบัติ 

ราชการท่ีไม่ 
เช้าลักษณะ 
รายจ่ายงบ 

รายจ่ายอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในงาน 
พระราชพิธี งาน 

รัฐพิธี งานพิธี และ 
พิธีทางศาสนา

๑,๐๐๐,๐๐๐ หน้า ๑๔๙ ข้อ ๐๑ ค่าใข้จ่ายในงานพระราขพิธี 
งานรัฐพิธี งานพิธี และพิธีทางศาสนา ต้ังไว้ 
๑,๐๐๐,๐๐๐.-บาท เพื่อจ่ายเปีนค่าจัดสถานที่ 
ประกอบพิธีการ ค่าพวงมาลัย ดอกไม้ กระเช้า 
ดอกไม้และพวงมาลา การประดับตกแต่งอาคาร 
สถานที่ จัดหาสิ่งชองเครื่องใช้ เครื่องสักการะ 
ต่างๆ ในการจัดงานพระราชพิธี งานเฉลิมฉลอง 
เนื่องในวันสำคัญชองทางราชการ พิธีสำคัญชอง 
พระมหากษัตริย ์ หรือรัฐบาล พิธีทางศาสนา 
งานทำบุญเล ี้ยงพระ และค ่าใช ้จ ่ายอ ื่นๆ ท่ี 
เกี่ยวช้อง โดยปฦบัต ิตามระเบียบกระทรวง

หน้า ๑๔๙ ข้อ ๐๑ ค่าใช้จ่ายในงานพระราขพิธี 
งานรัฐพ ิธ ี งานพิธี และพิธทีางศาสนา ต้ังไว้ 
๑,๐๐๐,๐๐๐.-บาท เพื่อจ่ายเปีนค่าจัดสถานที่ 
ประกอบพิธ ีการ ค่าพวงมาลัย ดอกไม้ กระเช้า 
ดอกไม้และพวงมาลา การประคับตกแต่งอาคาร 
สถานที่ จัดหาสิ่งของเครื่องใช้ เครื่องสักการะ 
ต่างๆ ในการจัดงานพระราชพิธี งานเฉลิมฉลอง 
เนื่องในวันสำคัญของทางราชการ พิธีสำคัญของ 
พระมหากษัตริย์ หรือรัฐบาล พิธีทางศาสนางาน 
ท ำบ ุญ เล ี้ย งพ ระ  แ ล ะค ่า ใช ้จ ่าย อ ื่น ๆ  ท่ี 
เกี่ยวช้อง โดยปฏ ิบ ัต ิตามระเบียบกระทรวง

มหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน 
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง

มหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 
การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา

นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๙ และที่ม ี 
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำส่ัง หรือหนังสือ 
ส ั่งการท ี่กำหนด และท ี่แก ้ไขเพ ิ่ม เต ิมใน 
บีจจุบัน (สำนักปลัดฯ)

และการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๖๔ และที่มีกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ คำสั่ง หรือหนังสือสั่งการที่กำหนด 
และที่แก้ไขเพิ่มเติมในบีจจุบัน (สำนักปลัดฯ)



บัญขีแก้ไขเปล่ียนแปลงคำช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 
อนุมัติเม่ือวันท่ี 9  เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำ๓ อเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 
แก้ไขเปล่ียนแปลง คร้ังท่ี ๑ / ๒๕๖๕

หน้า ๒

แผนงาน งาน งบ
เงินเดือน / 

ค่า... / 
รายจ่ายอ่ืน

ประเภท 
รายจ่าย

โครงการ/รายการ
งบประมาณ 

อนุมัติ

คำช้ีแจงงบประมาณท่ีขอเปล่ียนแปลง

ข้อความเติม ข้อความใหม่

บริหารงาน 
ท่ัวไป

บริหาร 
ท่ัวไป

ดำเนินงาน ค่าไซ้สอย รายจ่าย 
เกี่ยวเนื่องกับ 
การปฏิบัติ 

ราชการท่ีไม่ 
เข้าลักษณะ 
รายจ่ายงบ 

รายจ่ายอื่นๆ

ค่าไซ้จ่ายในการ 
เตรียมการรับเสด็จ 
พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว 

และพระบรมวงศา 
บุวงคํทุกพระองค์ 
ท่ีได้เสด็จจังหวัด 
ลำพูนอย่างเป็น 
ทางการและเป็น 
การส่วนพระองค์

๑ ,000,000 หน้า ๑๕๐ ข้อ ๐๒ ค่าไขจ่้ายในการเตรียมการ 
รับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ 
พระบรมวงศาบุวงศ์ทุกพระองค์ที่ได้เสด็จ 
จังหวัดลำพูนอย่างเป็นทางการและเป็นการ 
ส่วนพระองค์ ต้ังไว้ ๑,๐๐๐,๐๐๐.-บาท เพ่ือ 
เป็นค่าไซ้จ่ายในการเตรียมการรับเสด็จพระบาท 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศาบุวงศ์ 
ทุกพระองค์ทีไ่ด้เสด็จจังหวัดลำพูนอย่างเป็น 
ทางการและเป็นการส่วนพระองค์ตามที่จังหวัด 
ลำพูนมอบหมาย โดยจ่ายเป็นค่าอาหารสำหรับ 
เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวซ้อง ค่าจัดเตรียมสถานที่ และ 
ค ่าไซ้จ ่ายอื่นๆ ท ี่เกี่ยวซ้อง โดยปฏ ิบ ัต ิตาม 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท ๐๘๐๘.๒/ 
ว ๐๗๖๖ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ และ 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิก.จ่าย 
ค่าไข้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา 
และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งข ัน กีฬา

หน้า ๑๕๐ ข้อ ๐๒ ค่าใข จ่้ายในการเตรียมการ 
รับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ 
พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ที่ได้เสด็จ 
จังหวัดลำพูบอย่างเป็นทางการและเป็นการ 
ส่วนพระองค์ ตั้งไว้ ๑,๐๐๐,๐๐๐.-บาท เพ่ือ 
เป็นค่าใช้จ่ายในการเตรียมการรับเสด็จพระบาท 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศาบุวงศ์ 
ท ุกพระองค์ที่ได้เสด็จจังหวัดลำพูนอย่างเป็น 
ทางการและเป็นการส่วนพระองค์ตามที่จังหวัด 
ลำพูนมอบหมาย โดยจ่ายเป็นค่าอาหารสำหรับ 
เจ้าหน้าทีผู้่เกี่ยวซ้อง ค่าจัดเตรียมสถานท่ี และ 
ค ่าใช ้จ ่ายอ ื่นๆ ท ี่เกี่ยวซ้อง โดยปฏ ิบ ัต ิตาม 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท ๐๘๐๘.๒/ 
ว ๐๗๖๖ ลงวัน ท่ี ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ และ 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว ่าด้วยการเบิก 
ค่าใข้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ 
การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬาของ

ขององค์กรปกครองส่วนห้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๙
และท่ีมีกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ คำส่ัง หรือ 
หนังสือสั่งการที่กำหนดและที่แก้ไขเพิ่มเติมใน 
บีจจุบัน (สำนักปลัด )ๆ

องค์กรปกครองส่วนห้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๖๔ และ
ที่ม ืกฎหมาย ระเบ ียบข ้อบ ังค ับ  คำสั่ง หรือ 
หนังสือสั่งการที่กำหนดและที่แก้ไขเพิ่มเติมใน 
บีจจุบัน (สำนักปลัด )ๆ



บัญชีแก้ไขเปล่ียนแปลงคำช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 
อนุมัติเม่ือวันท่ี ^ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒(ร'๖๕ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 
แก้ไขเปล่ียนแปลง คร้ังท่ี ๑ / ๒๕๖๕

หน้า ๓

แผนงาน งาน งบ
เงินเดือน / 

ค่า... / 
รายจ่ายอ่ืน

ประเภท 
รายจ่าย

โครงการ/รายการ
งบประมาณ 

อนุมัติ

คำช้ีแจงงบประมาณท่ีขอเปล่ียนแปลง

ข้อความเดิม ข้อความใหม่

สังคม
สงเคราะห์

สวัสดิการ 
สังคมและ 

สังคม 
สงเคราะห์

ดำเนินงาน ค่าไซ้สอย รายจ่าย 
เกี่ยวเนื่องกับ 
การปฏิบัติ 

ราชการท่ีไม่ 
เข้าลักษณะ 
รายจ่ายงบ 

รายจ่ายอื่นๆ

โครงการส่งเสริม 
และพัฒนา 

ศักยภาพผู้สูงอายุ 
ในจังหวัดลำพูน 

ประจำปี 
พ.ศ.๒๕๖๕

๑,๐๐๐,๐๐๐ หน้า ๒๖๕ ข้อ ๐๑ โครงการส่งเสริมและ 
พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุในจังหวัดลำพูน 
ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ต้ังไว้ ๑,๐๐๐,๐๐๐.-บาท
เพื่อเปีนค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมและการจัด 
อบรมสัมมนาของผู้สูงอายุ กิจกรรมเพื่อส่งเสริม 
สิทธิมนุษยซน เพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพของ 
กลุ่มผู้สูงอายุและผู้ที่เกี่ยวซ้องในจังหวัดลำพูน 
โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม 
ค่าวิทยากร ค่าเข่าท่ีพัก ค่ายานพาหนะ ค่าวัสดุ 
อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวซ้อง ตาม 
รายละเอ ียดของโครงการๆ โดยปฏิบ ัต ิตาม 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน 
การปีกอบรมและการเช้ารับการปีกอบรมของ 
เจ ้าหน้าท ี่ท ้องก ี่นพ.ศ.๒๕๕๗ และระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทยว่าด ้วยการเบ ิก จ่าย 
ค่าใช้จ่ายใบการจัดงาน การจัดการแข่งข้น

หน้า ๒๖๕ ข้อ ๐๑ โครงการส่งเสริมและ 
พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุในจังหวัดลำพูน 
ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ต้ังไว้ ๑,๐๐๐,๐๐๐.-บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมและการจัด 
อบรมสัมมนาของผู้สูงอายุ กิจกรรมเพื่อส่งเสริม 
สิทธิมนุษยซน เพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพของ 
กลุ่มผู้สูงอายุและผู้ทีเ่กี่ยวช้องในจังหวัดลำพูน 
โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม 
ค่าวิทยากร ค่าเข่าท่ีพัก ค่ายานพาหนะ ค่าวัสดุ 
อ ุปกรณ ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวช้อง ตาม 
รายละเอ ียดของโครงการฯ โดยปฏ ิบ ัต ิตาม 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน 
การปีกอบรมและการเช้ารับการปีกอบรมของ 
เจ ้าหน ้าท ี่ท ้องถ ิ่นพ.ศ.๒๕๕๗ และระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายใน 
การจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริม

กีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งข้น 
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๕๙
และท่ีมีกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ คำส่ัง หรือ 
หนังสือสั่งการที่กำหนดและที่แก้ไขเพิ่มเติมใน 
บีจจุบัน (สำนักปลัดฯ)

กิฬา และการแข,งข้นกีฬาขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๖๔ และท่ีมีกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ คำส่ัง หรือหนังสือสั่งการที่กำหนดและ 
ที่แก้ไขเพิ่มเติมในบีจจุบัน (สำนักปลัดฯ)



หบ์า ๔

บัณขีแก้ไขเปล่ียนแปลงคำช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕' 
อนุมัติเม่ือวับท่ี เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำ๓ อเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 
แก้ไขเปล่ียนแปลง คร้ังท่ี ๑ / ๒๕๖๕

แผนงาน งาน งบ
เงินเดือน / 

ค่า... / 
รายจ่ายอ่ืน

ประ๓ ท 
รายจ่าย

โครงการ/รายการ
งบประมาณ 

อนุมัติ

คำช้ีแจงงบประมาณท่ีฃอเปล่ียนแปลง

ข้อความเติม ข้อความใหม่

ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพ ูนลำพูน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพซีวิดและชุมขน 
ท้องถ่ินไท้เข้มแข็ง บนรากฐานทุนทางวัฒนธรรม 
ช ุมขนท ้อ งถ ิ่น แ ล ะค วามย ั่งย ืน เซ ิงน ิเวศ  
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ รายการที่ ๑๐ 
หน้า ๘

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
ขององค ์การบริหารส ่วนจังหวัดลำพ ูนลำพ ูน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพซีวิตและชุมขน 
ท้องถ่ินไท้เข้มแข็ง บนรากฐานทุบทางวัฒนธรรม 
ช ุม ข น ท ้อ งถ ิ่น แ ล ะค วาม ย ั่งย ืน เซ ิงน ิเวศ  
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ รายการที่ ๑๐ 
หน้า ๘



บัญชีแก้ไขเปล่ียนแปลงค0าฃ้ีแจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 
อนุมัติเม่ือวับท่ี $ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อ0า๓ อเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 
แก้ไขเปล่ียนแปลง คร้ังท่ี ๑ / ๒๕๖๕

หน้า ๕

แผนงาน งาน งบ
เงินเดือน / 

ค่า... / 
รายจ่ายอ่ืน

ประ๓ ท 
รายจ่าย

โครงการ/รายการ
งบประมาณ 

อนุมัติ

คำข้ีแจงงบประมาณท่ีฃอเปล่ียนแปลง

ข้อความเดิม ข้อความใหม่

สังคม
สงเคราะห์

สวัสดิการ 
สังคมและ 

สังคม 
สงเคราะห์

ดำเนินงาน ค่าไซ้สอย รายจ่าย 
เกี่ยวเนื่องกับ 
การปฏิบัติ 

ราชการท่ีไม่ 
เข้าลักษณะ 
รายจ่ายงบ 

รายจ่ายอื่นๆ

โครงการช่วยเหลือ 
ประซาชนด้านการ 
ให้ความช่วยเหลือ 

เกษตรกรผู้มื 
รายได้น้อยชอง 
องค์การบริหาร 

ส่วนจังหวัด 
ลำพูน ประจำปี 

พ.ศ.๒๕๖๕

๒๐๐,๐๐๐ หน้า ๒๖๖ ข้อ ๐๒ โครงการช่วยเหลือประขาขน 
ด้านการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้มืรายได้ 
น้อยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
ประจำป ี พ.ศ.๒๕๖๕ตั้งไว้ ๒๐๐,๐๐๐.-บาท
เพ ื่อ เป ีนค ่าไซ ้จ ่ายในโครงการช ่วยเหล ือ  
ประชาชนด้านการให้ความช่วยเหลือเกษตรกร 
ผู้มืรายได้น้อยขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ลำพูน โดยจ่ายเปีนค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ 
เครืองดื่ม ค่าเช่าที่พัก ค ่าตอบแทนวิทยากร 
ค่ายานพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอ่ืน  ๆ
ท่ีเก่ียวซ้อง ตามรายละเอียดของโครงการๆ โดย 
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย 
ค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจ 
หน้าท่ีชององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๖๐, 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการป ีกอบรมและการเช ้ารับการป ีกอบรม 
ของเจ้าหน้าที่ท ้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗. ระเบ ียบ 
ก ระท รวงมหาดไทย ว ่าด ้วยการเบ ิกจ่าย

หน้า ๒๖๖ ข้อ ๐๒ โครงการช่วยเหลือประขาขน 
ด้านการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้มืรายได้ 
น้อยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ต ั้งไว ้๒๐๐,๐๐๐.-บาท
เพ ื่อ เป ีนค ่าใช ้จ ่าย ในโค รงการช ่วย เห ล ือ  
ประชาขนด้านการให้ความช่วยเหลือเกษตรกร 
ผู้มีรายได้น้อยขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ลำพูน โดยจ่ายเปีนค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ 
เครื่องดื่ม ค่าเช่าที่พัก ค ่าตอบแทนวิทยากร 
ค่ายานพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ 
ทีเ่กี่ยวช้อง ตามรายละเอียดชองโครงการฯ โดย 
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย 
ค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาขนตามอำนาจ 
หน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินพ.ศ.๒๕๖๐, 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการป ีกอบรมและการเช ้าร ับการป ีกอบรม 
ของเจ้าหน้าท ี่ท ้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗. ระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายใบ

ค่าใช้จ่ายใบการจัดงาน การจัดการแช่งข้น การจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริม
กีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแช่งข้น 
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๕๙.
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการเดินทางไปราชการชองเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ.๒๕๕๕ และท ีแ่ก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๔) 
พ.ศ.๒๕๖๑ และท่ีมีกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ

กีฬา และการแช่งข้นกีฬาขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๔.ระเบียนกระทรวง 
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป 
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นพ.ศ.๒๕๕๕ และท่ี 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับค่ี ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ และท่ีมีกฎหมาย 
ระเบียบช้อบังคับคำส่ัง หรือหนังสีอส่ังการท่ีกำหนด



หบ์า ๖

บัญชีแกไขเปล่ียนแปลงคำข้ีแจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 
อนุมัติเม่ือวันท่ี 9 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕ 

องคํการบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำ๓ อเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 
แก้ไขเปล่ียนแปลง คร้ังท่ี ๑ / ๒๕๖๕

แผนงาน งาบ งบ
เงินเดือน / 

ค่า... / 
รายจ่ายอ่ืน

ประเภท 
รายจ่าย

โครงการ/รายการ
งบประมาณ 

อนุมัติ

คำข้ีแจงงบประมาณท่ีขอเปล่ียนแปลง

ข้อความเติม ข้อความใหม่

คำส่ัง หรือหนังสือสั่งการที่กำหนด และท่ีแก้ไข 
เพิ่มเติมในปัจจุบัน (ลำนักปลัดๆ)

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนลำพูน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมซน 
ท้องถ่ินให้เข้มแข็ง บนรากฐานทุนทางวัฒนธรรม 
ชุมขนท้องถิ่นและความยั่งยืนเซิงนิเวศ เพิมเติม 
คร้ังท่ี ๓/๒๕๖๔ รายการที่ ๑ หน้า ๙

และที่แก้ไขเพิ่มเติมในปัจจุบัน (ลำนักปลัดๆ) 
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

ขององค ์การบริหารส ่วนจังหวัดลำพ ูนลำพ ูน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมขน 
ท้องถิ่นให้เข้มแข็ง บนรากฐานทุนทางวัฒนธรรม 
ชุมขนท้องถิ่นและความยั่งยืนเซิงนิเวศ เพิ่มเติม 
คร้ังท่ี ๓/๒๕๖๔ รายการที่ ๑ หน้า ๙



บัญชีแก้ไขเปล่ียนแปลงคำข้ีแจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕'
อนุมัติเม่ือวันท่ี 9  เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕'

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำ๓ อเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 
แก้ไขเปล่ียนแปลง คร้ังท่ี ๑ / ๒๕๖๕

หน้า ๗

แผนงาน งาน งบ
เงินเดือน / 

ค่า... / 
รายจ่ายอ่ืน

ประ๓ ทรายจ่าย โครงการ/รายการ
งบประมาณ 

อนุมัติ

คำข้ีแจงงบประมาณท่ีฃอเปล่ียนแปลง

ข้อความเดิม ข้อความใหม่

สังคม
สงเคราะห์

สวัสดิการ 
สังคมและ 

สังคม 
สงเคราะห์

ดำเนินงาน ค่าใช้สอย รายจ่าย
เกี่ยวเนื่องกับการ 
ปฏิบัติราขการที่ 
ไม่เช้าลักษณะ 

รายจ่ายงบ 
รายจ่ายอื่นๆ

โครงการ1ช่วยเหลือ 
ประซาขนด้าน 
การส่งเสริมและ 
พัฒนาคุณภาพ 

ชีวิตขององค์การ 
บริหารส่วนจังหวัด 
ลำพูน ประจำปี 

พ.ศ. ๒๕๖๕

๓๐๐,๐๐๐ หน้า ๒๖๗ ข้อ ๐๓ โครงการข ่วยเหล ือ 
ประชาซนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ 
ชีวิตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ต้ังไว้ ๓๐๐,๐๐๐.-บาท
เพ ื่อ เป ีนค ่าใช ้จ ่าย ในโค รงการช ่วย เห ล ือ  
ประขาซนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ 
ชีวิตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เพ่ือ 
ส ่งเสริมและค ุ้มครองส ิทธ ิมน ุษยซนท ี่ได ้ร ับ 
บริการจากรัฐ โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหาร 
ว ่างและเครื่องด ื่ม ค่าเช่าที่พ ัก ค ่าตอบแทน 
วิทยากร ค่ายานพาหนะ ค่าวัสดุอ ุปกรณ์ และ 
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวช้อง ตามรายละเอียดของ 
โครงการฯโดยปฏ ิบ ัต ิตามระเบ ียบกระทรวง 
มหาดไทย ว ่าด ้วยค ่าใช ้จ ่ายเพ ื่อช ่วยเหล ือ 
ประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๖๐, ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการปีกอบรมและการเช้ารับ 
การปีกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗, 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย 
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขัน

หน้า ๒๖๗ ข้อ ๐๓ โครงการช่วยเหลือ 
ประขาขนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ 
ชีวิตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ตั้งไว้๓๐๐,๐๐๐.-บาท
เพ ื่อ เป ็นค ่าใช ้จ ่ายในโครงการช ่วยเหล ือ  
ประซาซนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ 
ชีวิตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เพ่ือ 
ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมบุษยซนที่ได้รับ 
บริการจากรัฐโดยจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหาร 
ว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าที่พัก ค่าตอบแทน 
วิทยากร ค่ายานพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และ 
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวช้อง ตามรายละเอียด 
ของโครงการฯโดยปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง 
มหาดไทย ว่าด ้วยค ่าใช ้จ ่ายเพ ื่อช ่วยเหลือ 
ประซาขนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง 
ส่วนต้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๖๐, ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการปีกอบรมและการเช้ารับ 
การปีกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗, 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิก 
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ

กีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขับกีฬาของ
ก ีฬ าข ององค ์ก รป ก ค รองส ่วน ท ้องถ ิ่น  
พ.ศ.๒๕๕๙. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย 
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราซการของเจ้าหน้าท่ี 
ท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๕๕ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๔)

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๔.
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการเด ินทางไปราชการของเจ ้าหน ้าท ี่ 
ท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๕๕ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๔)



บัญชีแก้ไขเปล่ียนแปลงค0าฃ้ีแจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕r๖๕ 
อนุมัติเม่ือวันท่ี 9  เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสำพูน อำเภอเมืองสำพูน จังหวัดสำพูน 
แก้ไขเปล่ียนแปลง คร้ังท่ี ๑ / ๒๕๖๕

หน้า ๘

แผนงาน งาน งบ
เงินเดือน / 

ค่า... / 
รายจ่ายอ่ืน

ประ๓ ท 
รายจ่าย

โครงการ/รายการ
งบประมาณ 

อนุมัติ

ค0าข้ีแจงงบประมาณท่ีขอเปล่ียนแปลง

ข้อความเติม ข้อความใหม่

พ .ศ .๒๕๖๑แ ล ะท ี่ม ืก ฎ ห ม าย  ร ะ เบ ีย บ  
ข้อบังคับคำสั่ง หรือหนังส ือสั่งการที่กำหนด 
และที่แก้ไขเพิ่มเติมในบีจจุบัน (สำนักปลัดฯ) 

ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
ข อ ง อ ง ค ์ก า รบ ร ิห า รส ่ว น จ ังห ว ัด ล ำพ ูน  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและขุมขน 
ท้องถ่ินให้เข้มแข็ง บนรากฐานทุนทางวัฒนธรรม 
ข ุม ซ น ท ้อ งถ ิ่น แ ล ะค วามย ั่งย ืน เช ีงน ิเวศ  
เพ่ิมเติม คร้ัง ๓/๒๕๖๔ รายการที่ ๒ หน้า ๙

พ .ศ .๒๕๖๑ แ ล ะท ี่ม ีก ฎ ห ม าย  ระ เบ ีย บ  
ข้อบังคับคำสั่ง หรือหนังสือสั่งการที่กำหนด 
และที่แก้ไขเพิ่มเติมในบีจจุบัน (สำนักปลัดๆ) 

ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
ข อ งอ งค ์ก ารบ ร ิห า รส ่วน จ ังห ว ัด ล ำพ ูน  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและขุมขน 
ท้องถ่ินให้เข้มแข็ง บนรากฐานทุนทางวัฒนธรรม 
ข ุมซนท ้องถ ิ่นและความย ั่งย ืน เซ ิงน ิเวศ  
เพ่ิมเติม ครั้ง ๓/๒๕๖๔ รายการที่ ๒ หน้า ๙



หน้า ๙

บัญชีแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕' 
อนุมัติเม่ือวันท่ี y เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสำพูน อำ๓ อเมืองสำพูน จังหวัดสำพูน 
แก้ไขเปล่ียนแปลง คร้ังท่ี ๑ /  ๒๕๖๕

แผนงาน งาน งบ
เงินเดือน /ค่า 
... /รายจ่าย 

อ่ืน

ประ๓ ท 
รายจ่าย

โครงการ/รายการ
งบประมาณ 

อนุมัติ

คำช้ีแจงงบประมาณท่ีฃอเปล่ียนแปลง

ข้อความเติม ข้อความใหม่

ลร้างความ 
เข้มแข็งของ 

ชุมซน

ส่งเลริม 
และ

สนับลนุน 
ความ 

เข้มแข็ง 
ชุมซน

ดำเนินงาน ค่าไข้สอย รายจ่าย 
เก่ียวเน่ืองกับ 
การปฏิบัติ 

ราซการท่ีไม่ 
เข้าลักษณะ 
รายจ่ายงบ 

รายจ่ายอ่ืนๆ

โครงการส่งเสริม 
พัฒนาคุณภาพ 

ผลิตภัณฑ์ 
ท้องถ่ิน และพัฒนา 

ระบบตรวจสอบ 
มาตรฐานสินค้า 

ส่ิงบ่งช้ีทาง 
ภูมิศาสตร์ (GI) 

ขององค์การบริการ 
ส่วนจังหวัดสำพูน

๑,๐๐๐,๐๐๐ หน้า ๒๖๙ ข้อ ๐๑ โครงการส่งเสริมพัฒนา 
คุณภาพผลิตภัณฑ์ท้องถ่ิน และพัฒนาระบบ 
ตรวจสอบมาตรฐานส ินค ้าส ิงบ ่งช ี้ทาง 
ภูมิศาสตร์ (GI) ขององค์การบริการส่วน 
จังหวัดสำพูน ต้ังไว้ ๑,๐๐๐,๐๐๐.-บาท เพ่ือ 
เปีนค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริม 
พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ท้องถ่ิน และพัฒนา 
ระบบตรวจสอบมาตรฐานสินค้าสิ่งบ่งชี้ทาง 
ภูมิศาสตร์ (Q) ขององค์การบริการส่วนจังพัดลำพูน 
โดยจ่ายเปีนค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 
และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง ตามรายละเอียด 
ของโครงการๆโดยปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง 
มหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการผีเกอบรมและ 
การเข้ารับการผีกอบรมของเจ้าหนัาท่ีท้องถ่ิน 
พ.ศ.๒๕๕๗, ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย 
ค่ าใข้จ่ ายในการเดิ นทางไปราชการของเจัาหน้าท่ี 
ท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๕๕. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 
การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา 
เข้าร่วมการแข,พัน.กีฬาขององค์-กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๙ และท่ีแก้ไขเพ่ืมเติมกึง 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๕๙และท่ีมิกฎหมายระเบียบ 
ข้อบังคับคำส่ัง หรือหนังสือส่ังการท่ีกำหนด และ 
ท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมกึงบีจจุบัน (สำนักปลัดฯ)

หน้า ๒๖๙ ข้อ ๐๑ โครงการส่งเสริมพัฒนา 
คุณภาพผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น และพัฒนาระบบ 
ตรวจสอบมาตรฐานส ินค ้าส ิงบ ่งช ี้ทาง 
ภูมิศาสตร์ (GI) ขององค์การบริการส่วน 
จังหวัดสำพูน ต้ังไว้ ๑,๐๐๐,๐๐๐.-บาท เพ่ือ 
เปีนค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริม 
พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ท้องถ่ิน และพัฒนา 
ระบบตรวจสอบมาตรฐานสินค้าสิ่งบ่งชี้ทาง 
ภูมิศาสตร์ (GI) ขององค์การบริการส่วนจังหวัด 
ลำพูนโดยจ่ายเป็นค่าอMาร ค่าอาหารว่างและเค่ร่ืองด่ืม 
และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง ตามรายละเอียด 
ของโครงการฯโดยปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง 
มหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการผีกอบรมและ 
การเข้ารับการผีกอบรมของเจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน 
พ.ศ.๒๕๕๗, ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย 
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าท่ี 
ท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๕๕. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาบ การจัด 
กิจกรรมสาธารณะ การส่งเส่ริมกีฬา และการแข่งขัน 
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน m  ■๒๕๖๔ 
และท่ีมีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับคำส่ัง หรือ 
หนังสือส่ังการท่ีกำหนด และทึแก้ไขเพ่ิมเติมกึง 
บีจจุบัน (สำนักปลัดฯ)



หน้า ๑๐

บัญชีแก้ไขเปล่ียนแปลงคำซ้ีแจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 
อนุมัติเม่ือวันท่ี <*> เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำ๓ อเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 
แก้ไขเปล่ียนแปลง คร้ังท่ี ๑ / ๒๕๖๕

แผนงาน งาน งบ
เงินเดือน / 

ค่า... / 
รายจ่ายอ่ืน

ประ๓ ท 
รายจ่าย

โครงการ/
รายการ

งบประมาณ 
อนุมัติ

คำข้ีแจงงบประมาณท่ีขอเปล่ียนแปลง

ข้อความเติม ข้อความใหม่

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑- ๒๕๖๕:) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ยุทธศาสตร์ 
ก ารพ ัฒ นาเศ รษ ฐก ิจบนศ ักยภ าพ  ๓ ด ้าน 
อุตสาหกรรม เกษตร วัฒนธรรม ได้มาตรฐานสากล 
โดยแนวคิดความยั่งยืนและเปีนมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
เปล่ียนแปลง คร้ังท่ี ๓/๒๕๖๔ รายการท่ี ๑ หน้า ๒

ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑- ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ยุทธศาสตร์ 
การพ ัฒนาเศรษฐก ิจบนศ ักยภาพ ๓ ด้าน 
อุตสาหกรรม เกษตร วัฒนธรรม ได้มาตรฐานสากล 
โดยแนวคิดความย่ังยืนและเปีนมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 
เปล่ียนแปลง คร้ังท่ี ๓/๒๕๖๔ รายการท่ี ๑ หน้า ๒



หนำ ๑๑

บัญชีแก้ไขเปล่ียนแปลงคำข้ีแจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 
อนุมัติเม่ือวันท่ี (ร) เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำ๓ อเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 
แก้ไขเปล่ียนแปลง คร้ังท่ี ๑ / ๒๕๖๕

แผนงาน งาน งบ
เงินเดือน / 

ค่า... / 
รายจ่ายอ่ืน

ประเภท 
รายจ่าย

โครงการ/
รายการ

งบประมาณ 
อนุมัติ

คำข้ีแจงงบประมาณท่ีขอเปล่ียนแปลง

ข้อความเดิม ข้อความใหม่

สร้างความ 
เข้มแข็งของ 

ขุมขน

ส่งเสริมและ 
สนับสนุน 

ความ 
เข้มแข็ง 
ขุมขน

ดำเนินงาน ค่าใช้สอย รายจ่าย 
เกี่ยวเนื่องกับ 
การปฏิบัติ 

ราขการท่ีไม่เข้า 
ลักษณะรายจ่าย 
งบรายจ่ายอื่นๆ

โครงการพัฒนา 
ศักยภาพและ 

เสริมสร้างความ 
เข้มแข็งของกลุ่ม 

สตรีแม่บ้าน 
จังหวัดลำพูน 

ประจำปี ๒๕๖๕

๒1๐๐๐,๐๐๐ หน้า ๒๗๑ ข้อ ๐๓ โครงการพัฒนาศักยภาพ 
และเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มสตร ี
แม่บ้านจังหวัดลำพูน ประจำปี ๒๕๖๕ ต้ังไว้ 
๒,๐๐๐,๐๐๐.-บาท เพ ื่อ เป ีน ค ่า ใช ้จ ่า ย ใน  
ก ิจกรรม เสร ิมสร ้างองค ์กรกล ุ่มพ ัฒ นาสตร ี 
การปกป๋องสิทธิสตรีและป็องกันการละเมิดสิทธิ 
มนุษยซนของสตรี การพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี 
แม่บ้าน กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กลุ่มอาชีพ ผู้นำ 
ข ุมขนและผ ู้เก ี่ยวข ้องในจ ังหว ัดลำพ ูน ให มี้ 
ความเข ้มแข ็งท ั้งทางด ้านครอบครัวสามารถ 
ข ่วยเหลือข ุมซน สังคม ให ้ม ีความอย ู่ด ีก ินด ี 
ม ืความสุข เปีนองค์กรนำในการพัฒนาขุมซน 
และท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจ่ายเป็น 
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มค่าเข่าที่พัก 
ค่าตอบแทนวิทยากร ค ่ายานพาหนะ ค่าวัสดุ 
อ ุปกรณ ์ และค ่าใช ้จ ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตาม 
รายละเอ ียดของโครงการๆ โดยปฏ ิบ ัต ิตาม 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน 
การปีกอบรมและการเข ้ารับการป ีกอบรมของ 
เจ ้าห น ้าท ี่ท ้อ งถ ิ่น  พ .ศ .๒๕๕๗.ระเบ ีย บ  
กระทรวงมหาดไทยว ่าด ้วยการเบ ิกจ ่าย  
ค่าใข้จ่ายในการจัดงาบ การจัดการแข่งขันกิฬา 
และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๕๙ และท่ีมี 
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำส่ัง หรือหนังสือส่ังการ

หน้า ๒๗๑ ข้อ ๐๓ โครงการพัฒนาศักยภาพ 
และเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มสตรี 
เฟบ้านจังหวัดลำพูน ประจำปี ๒๕๖๕ ต้ังไว้ 
๒,๐๐๐,๐๐๐.-บาท เพ ื่อเป ็นค ่าใช ้จ ่ายใน 
กิจกรรมเสริมสร้างองค์กรกลุ่มพ ัฒนาสตรี 
การปกป๋องสิทธิสตรีและป๋องกันการละเมิดสิทธิ 
มนุษยซนของสตรี การพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี 
แม่บ้าน กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กลุ่มอาชีพ ผู้นำ 
ขุมชนและผู้เกี่ยวข้องในจังหวัดลำพูน ให้มื 
ความเข้มแข็งทั้งทางด้านครอบครัวสามารถ 
ช่วยเหลือขุมขน สังคม ให้มิความอยู่ดีกินดี 
มิความสุข เป็นองค์กรนำในการพัฒนาขุมขน 
และท้องถ่ินได้อย่างมิประสิทธิภาพโดยจ่ายเป็น 
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมค่าเข่าท่ีพัก 
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่ายานพาหนะ ค่าวัสดุ 
อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตาม 
รายละเอียดของโครงการฯ โดยปฏิบัติตาม 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน 
การปีกอบรมและการเข้ารับการปีกอบรมของ 
เจ ้าหน ้าท ี่ท ้องถ ิ่น  พ.ศ.๒๕๕๗. ระเบียบ 
กุระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าไข้จ่าย 
พ ไ ร จ ัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งฟริม 
กีฬา และการแข่งข ันกีฬาขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๕ และที่บี 
กฎหนาย ระเบียบข้อบังคับ คำส่ังห่รืฮฬนังสิอส่ังการ



บัญชีแก้ไขเปล่ียนแปลงคำข้ีแจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 
อนุมัติเม่ือวันท่ี 9  เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 
แก้ไขเปล่ียนแปลง คร้ังท่ี ๑ / ๒๕๖๕

แผนงาน งาน งบ
เงินเดือน / 

ค่า... / 
รายจ่ายอ่ืน

ประเภท 
รายจ่าย

โครงการ/รายการ
งบประมาณ 

อนุมัติ

คำข้ีแจงงบประมาณท่ีขอเปล่ียนแปลง

ข้อความเดิม ข้อความใหม่

ที่กำหนด และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปิจจุบัน (สำนัก 
ปลัดฯ)

ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑- ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตและขุมขนท้องถิ่นให้ 
เข้มแข็ง บนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมขุมซน 
ท้องถิ่นและความยั่งยืนเซิงนิเวศ เปลี่ยนแปลง 
คร้ังท่ี ๓/๒๕๖๔ รายการที่ ๑๑ หน้า ๙

ท่ีกำหนด และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปีจจุบัน (สำนัก 
ปลัดๆ)

ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑- ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสำพูน ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตและขุมขนท้องถิ่นให้ 
เข้มแข็ง บนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมขุมขน 
ท้องถิ่นและความยั่งยืนเซิงนิเวศ เปลี่ยนแปลง 
คร้ังท่ี ๓/๒๕๖๔ รายการที่ ๑๑ หน้า ๙



หน้า ๑๓

บัญขีแก้ไขเปล่ียนแปลงคำข้ีแจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 
อนุมัติเม่ือวันท่ี 9  เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำ๓ อเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 
แก้ไขเปล่ียนแปลง คร้ังท่ี ๑ / ๒๕๖๕

แผนงาน งาน งบ
เงินเดือน / 

ค่า... / 
รายจ่ายอ่ืน

ประเภท 
รายจ่าย

โครงการ/รายการ
งบประมาณ 

อนุมัติ

คำข้ีแจงงบประมาณท่ีฃอเปล่ียนแปลง

ข้อความเติม ข้อความใหม่

สร้างความ 
เข้มแข็งของ 

ขุมซน

ส่งเสริมและ 
สนับสนุน 

ความ 
เข้มแข็ง 
ขุมขน

ดำเนินงาน ค่าใช้สอย รายจ่าย 
เกี่ยวเนื่องกับ 
การปฏิบัติ 

ราขการท่ีไม่ 
เช้าลักษณะ 
รายจ่ายงบ 

รายจ่ายอื่นๆ

โครงการเผยแพร่ 
ประขาสัมพันธ์ 

ผลิตภัณฑ์ภายใต้ส่ิง 
บ่งข้ีทาง

ภูมิศาสตร์ (GI) และ 
สินค้า OTOP จังหวัด 

ลำพูน ท้ังในและ 
ต่างประเทศ ต้ังไว้

๕๐๐,๐๐๐ หน้า ๒๗๒ ข้อ ๐๔ โครงการเผยแพร่ 
ประซาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ภายใต้สิ่งบ่งขี้ทาง 
ภูมิศาสตร์ (GI) และสินค้า OTOP จังหวัดลำพูน 
ทั้งในและต่างประเทศ ต้ังไว้ ๕๐๐,๐๐๐.-บาท
เพ ื่อ เน ิน ค ่า ใช ้จ ่าย ใน โค รงก ารเผ ย แพ ร ่ 
ประซาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ภายใต้สิ่งบ ่งขี้ทาง 
ภูมิศาสตร์ (GI) และสินค้า OTOP จังหวัดลำพูน 
ท ั้งในและต่างประเทศ โดยจ่ายเนินค่าท ี่พ ัก 
ค ่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าใช้จ ่ายในการจัด 
แสดงและประขาสัมพันธ์ผ้าไหมยกดอกลำพูน 
ที่ไต้รับการขี้นทะเบียนสิ่งบ่งขี้ทางภูมิศาสตร์ 
และสินค้า OTOP จังหวัดลำพูน ค่าของที่ระลึก 
และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ตามรายละเอียดของโครงการฯ 
โดยปฏิบ ัต ิตามระเบ ียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราซการของ 
เจ ้าหน ้าท ี่ท ้องถ ิ่น พ.ศ.๒๕๕๕ และที่แก ้ไข 
เพ ิ่มเต ิมล ึง(ฉบ ับ ท่ี ๓ )พ.ศ.๒๕๕๙.ระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทย ว ่าด ้วยการเบ ิกจ ่าย 

ค่าไข้จ่ายในการจัดงาน .การจัดการแข่งขันกีฬา 
และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ

หน้า ๒๗๒ ข้อ ๐๔ โครงการเผยแพร  ่
ประขาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ภายใต้ส่ิงบ่งข้ีทาง 
ภูมิศาสตร์ (GI) และสินค้า OTOP จังหวัดลำพูน 
ท้ังในและต่างประเทศ ต้ังไว้ ๕๐๐,๐๐๐.-บาท
เพ ื่อ เน ินค ่าใช ้จ ่ายในโครงการเผยแพ ร ่ 
ประขาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ภายใต้สิ่งบ่งข้ีทาง 
ภูมิศาสตร์ (GI) และสินค้า OTOP จังหวัดลำพูน 
ทั้งในและต่างประเทศ โดยจ่ายเนินค่าท่ีพัก 
ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าใช้จ่ายในการจัด 
แสดงและประซาสัมพันธ์ผ้าไหมยกดอกลำพูน 
ท่ีได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งซี้ทางภูมิศาสตร์ 
และสินค้า OTOP จังหวัดลำพูน ค่าของที่ระลึก 
และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ตามรายละเอียดของโครงการฯ 
โดยปฏิบัต ิตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราขการของ 
เจ้าหน้าท ี่ท ้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๕ และท ีแ่ก้ไข 
เพิ่มเติมถึง (ฉบัใ]ท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๕๙. ระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย 
ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ 
การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬาของ

แงค์.ก■ร!เกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๙,
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน 
การปีกอบรมและการเช้ารับการผีเกอบรมของ 
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗ และท่ีมิกฎหมาย 
ระเบ ียบ ข้อบังคับ คำสั่ง หรือหนังสือสั่งการ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๔,
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยด่าใช้จ่ายใน 
การปีกอบรมและการเช้ารับการปีกอบรมของ 
เจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗ และที่มิกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง หรือหนังสือสั่งการ



หน้า ๑๔

บัญชีแก้ไขเปล่ียนแปลงคำซ้ีแจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 
อนุมัติเม่ือวันที, เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำ๓ อเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 
แก้ไขเปล่ียนแปลง คร้ังท่ี ๑ / ๒๕๖๕

แผนงาน งาน งบ
เงินเดือน / 

ค่า... / 
รายจ่ายอ่ืน

ประเภท 
รายจ่าย

โครงการ/รายการ
งบประมาณ 

อนุมัติ

คำข้ีแจงงบประมาณท่ีฃอเปล่ียนแปลง

ข้อความเดิม ข้อความใหม่

ที่กำหนด และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปิจจุบัน (สำนัก 
ปลัดฯ)

ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
ข อ ง อ ง ค ์ก า รบ ร ิห า รส ่ว น จ ังห ว ัด ล ำพ ูน  
ย ุทธศาสตร์การพ ัฒนาบนศักยภาพ ๓ ด้าน 
อ ุต ส าห ก รรม  เกษ ตร ว ัฒ น ธ รรม ให ้ได ้ 
มาตรฐานสากล โดยแนวคิดความยั่งยืนและ 
เป ีน ม ิต รต ่อ ส ิ่ง แ วด ล ้อ ม  รายการท ี่ ๑๑ 
หน้า ๑๒๒

ท่ีกำหนด และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปิจจุบัน (สำนัก 
ปลัดฯ)

ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
ข อ งอ งค ์ก ารบ ร ิห า รส ่วน จ ังห ว ัด ล ำพ ูน  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาบนศักยภาพ ๓ ด้าน 
อ ุต ส าห กรรม  เกษตร ว ัฒ นธรรมให ้ได ้ 
มาตรฐานสากล โดยแนวคิดความยั่งยืนและ 
เป ็น ม ิต รต ่อ ส ิ่ง แ วด ล ้อ ม  รายการท ี่ ๑๑ 
หน้า ๑๒๒



บัญชีแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำขี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 

อนุมัติเมื่อวันที่ 9  เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำ๓ อเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 

แก้ไขเปลี่ยนแปลง คร้ังท่ี ๑ /  ๒๕๖๕

หน้า ๑๕

แผนงาน

สร้างความ

งาน

ส่งเสริ แ̂ล
เขมแขงของ 

ขุมซน
สนบสนุน 

ความ
เข้มแข็ง 
ขุมซน

งบ

ดำเนินงาน

เงินเดือน / 
ค่า... /  

รายจ่ายอื่น

ค่าไข้สอย

ประ๓ ท โครงการ/
รายจ่าย รายการ

รายจ่าย โครงการพัฒนา
เกยวเนองกบ 
การปฏิบัติ 

ราฃการท่ีไม, 
เข้าลักษณะ 
รายจ่ายงบ 

รายจ่ายอื่นๆ

คุณภาพซวด 
และส่งเสริม 
อาซีพฃอง 

ประซาซนใน 
จังหวัดลำพูน 

ประจำปี 
พ.ศ.๒๕๖๕

งบประมาณ
คำขี้แจงงบประมาณที่ขอเปลี่ยนแปลง

อนุมัติ ข้อความเติม ข้อความใหม่

๑,๐๐๐,๐๐๐ หน้า ๒๗๓ ข้อ ๐๕ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
และส่งเสริมอาชีพของประขาขนในจังหวัดลำพูน 
ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ต้ังไว้ ๑,๐๐๐,๐๐๐.-บาท เพ่ือ 
เป็นค่าใข้จ่ายในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ 
ส่งเสริมอาชีพของประซาซนในจังหวัดลำพูน โดย

หน้า ๒๗๓ ข้อ ๐๕โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
และส่งเสริมอาชีพของประขาขนใบจังหวัดลำพูน 
ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ต้ังไว้ ๑,๐๐๐,๐๐๐.-บาท เพอ
เป็นค่าใข้จ่ายในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ 
ส่งเสริมอาชีพของประซาซนในจังหวัดลำพูน โดย

จ่ายเป็นค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเ1ซ่า จ่ายเป็นค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเข่า
ท่ีพัก ค่าตอบแทนวิทยากร ค่ายานพาหนะ ค่าวัสดุ 
อ ุปกรณ ์ และค ่าใข ้จ ่ายอ ื่นๆ ท ี่เก ี่ยวข้อง ตาม 
รายละเอ ียดของโครงการฯ โดยปฏ ิบ ัต ิตาม 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใข้จ่ายใน 
การปีกอบรมและการเข้ารับการ■ฝึกอบรมของ 
เจ ้า ห น ้า ท ี่ท ้อ ง ถ ิ่น  พ■ศ■๒๕๕๗.ร ะ เบ ีย บ  
ก ระท รวงม ห าด ไท ย  ว ่า ด ้ว ย ก า ร เบ ิก จ ่า ย  
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา 
และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ 
องค ์กรปกครองส ่วนท ้องถ ิ่น พ.ศ.๒๕๕๙. และ 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใข้จ่ายใน 
การเด ินทางไปราขการของเจ ้าหน ้าท ี่ท ้องถ ิ่น 
พ.ศ.๒๕๕๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) 
พ.ศ.๒๕๕๙ และที่มีกฎหมาย ระเบ ียบ ข้อบังคับ 
คำสั่ง หรือหนังสือสั่งการที่กำหนด และที่แก้ไข 
เพ่ิมเติมถึงบีจจุบัน (ลำนักปลัดฯ)

ท่ีพัก ค่าตอบแทนวิทยากร ค่ายานพาหนะ ค่าวัสดุ 
อ ุปกรณ ์ และค ่าใข ้จ ่ายอ ื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตาม 
รายละเอ ียดของโครงการฯ โดยปฏ ิบ ัต ิตาม 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใข้จ่ายใน 
การปีกอบรมและการเข ้ารับการป ีกอบรมของ 
เจ ้าห น ้าท ี่ท ้อ ง ถ ิ่น  พ■ศ■๒๕๕๗.ระเบ ีย บ  
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใข้จ่ายใน 
การจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริม 
กีฬา และการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๖๔. และระเบียบกระทรวง 
มหาดไทย ว่าด้วยค่าใข้จ่ายในการเดินทางไป 
ราขการของเจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๕๕ และ 
ท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ และ 
ท ี่ม ีกฎหมาย ระเบ ียบ  ข้อบ ังคับ คำสั่ง หรือ 
หนังสือสั่งการที่กำหนด และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง 
บีจจุบัน (ลำนักปลัดฯ)



หนา ๑๖

บัญชีแก้ไขเปล่ียนแปลงคำฃ้ีแจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 
อนุมัติเม่ือวับท่ี 9  เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำ๓ อเมีองลำพูน จังหวัดลำพูน 
แก้ไขเปล่ียนแปลง คร้ังท่ี ๑ / ๒๕๖๕

แผนงาน งาน งบ
เงินเดือน / 

ค่า... / 
รายจ่ายอ่ืน

ประ๓ ท 
รายจ่าย

โครงการ/รายการ
งบประมาณ 

อนุมัติ

ค0าข้ีแจงงบประมาณท่ีฃอเปล่ียนแปลง

ข้อความเติม ข้อความใหม่

ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมขนท้องถิ่นให้ 
เข้มแข็ง บนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมขน 
ท ้องถ ิ่นและความย ั่งย ืนเข ิงน ิเวศ เพ ิ่มเต ิม 
คร้ังที ๓/๒๕๖๔ รายการที่ ๑ หน้า ๑๐

ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมขนท้องถิ่นให้ 
เข้มแข็ง บนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมขน 
ท ้องถ ิ่นและความยั่งย ืนเช ีงน ิเวศ เพิ่มเติม 
คร้ังท่ี ๓/๒๕๖๔ รายการที่ ๑ หน้า ๑๐



หน้า ๑๗

บัญชีแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำขี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 
อนุมัติเมื่อวันที่ 9  เดีอ'น พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำ๓ อเมีองลำพูน จังหวัดลำพูน 
แก้ไขเปลี่ยนแปลง คร้ังท่ี ๑ /  ๒๕๖๕

แผนงาน งาน งบ
เงินเติอน / 

ค่า... /  
รายจ่ายอื่น

ประเภท 
รายจ่าย

โครงการ/รายการ
งบประมาณ 

อนมัติ

คำขี้แจงงบประมาณที่ขอเปลี่ยนแปลง

ข้อความเติม ข้อความใหม่

สร้างความ 
เข้มแข็งของ 

ขมขน

ส่งเสริมแลร 
สนับสนุน 

ความ 
เข้มแข็ง 
ขมขน

ดำเนินงาน ค่าใช้สอย รายจ่าย 
เกี่ยวเนื่องกับ 
การปฏิบีต 

ราขการท่ีไม่ 
เช้าลักษณะ 
รายจ่ายงบ 

รายจ่ายอื่นๆ

โครงการส่งเสริม 
พัฒนายกระดับ 

สินค้าจากภูมิปัญญา 
ท้องถ่ิน ผลิตภัณฑ์ 
ขุมขน ขับเคลื่อน 
เศรษฐกิจฐานราก 

สู่ความยั่งยืน 
ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕

๕๐๐,๐๐๐ หน้า ๒๗๔ ข้อ ๐๖ โครงการส่งเสริมพัฒนา 
ยกระดับสินค้าจากภูมิปีญญาท้องถ่ิน ผลิตภัณฑ์ 
ขุมขน ขับเคล่ือนเศรษฐกิจฐานรากสู่ความย่ังยืน 
ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ตั้งไว้ ๕๐๐,๐๐๐.-บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมพัฒนา 
ยกระดับสินค้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่น ผลิตภัณฑ์ 
ขุมขน ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากสู่ความยั่งยืน 
ประจำป ี พ.ศ.๒๕๖๕โดยจ่ายเป็นค ่าอาหาร 
ค ่าอาห ารว ่างและเคร ื่อ งด ื่ม  ค ่าเข ่าท ี่พ ัก  
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่ายานพาหนะ ค่าวัสดุ 
อ ุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวช้อง ตาม 
รายละเอ ียดของโครงการๆ โด่ยปฏิบ ัต ิตาม 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการป ีกอบรมและการเช ้ารับการป ีกอบรม 
ของเจ้าหน้าที่ท ้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗, ระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค'าใข้จ่าย 
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกิฬาและ 
การส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ,ศ.๒๕๕๙. ระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าไข้จ่ายในการ 
เดินทางไปราขการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ,ศ.๒๕๕๕ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเดิมทีง (ฉบับท่ี ๓) 
พ .ศ ■๒๕๕๙แ ล ะท ี่ม ีก ฎ ห ม าย  ร ะ เบ ีย บ  
ข้อบังคับ คำส่ัง หรือหนังสือส่ังการท่ีก้าหนด และ 
ที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน (สำนักปลัดฯ)______

หน้า ๒๗๔ข้อ ๐๖ โครงการส่งเสริมพัฒนา 
ยกระดับสินค้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่น ผลิตภัณฑ์ 
ขุมขน ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากสู่ความย่ังยืน 
ประจำป ี พ.ศ.๒๕๖๕ ตั้งไว้ ๕๐๐,๐๐๐.-บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมพัฒนา 
ยกระดับสินค้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่น ผลิตภัณฑ์ 
ขุมขน ขับเคล่ือนเศรษฐกิจฐานรากสู่ความย่ังยืน 
ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร 
ค ่าอาหารว ่างและเคร ื่องด ื่ม  ค ่าเช ่าท ี่พ ัก 
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่ายานพาหนะ ค่าวัสดุ 
อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวช้อง ตาม 
รายละเอียดของโครงการฯ โดยปฏิบัติตาม 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการปีกอบรมและการเช้ารับการปีกอบรม 
ของเจ้าหน้าที่ท้องกิน พ.ศ.๒๕๕๗, ระเบ ียบ 
กระทรวงมหาดไห■ย./ฑ่ด้วยการเบิกค'าใช้จ่าย 
ในการจ ัดงาน การจ ัดก ิจกรรมสาธารณ ะ 
การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬาขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๔. ระเบ ียบ 
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าไข้จ่ายในการ 
เด ินทางไปราขการของเจ ้าหน ้าท ี่ท ้องถ ิ่น 
พ■ศ.๒๕๕๕ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) 
พ .ศ .๒๕๖๑ และท ี่ม ีกฎ ห มาย  ระ เบ ียบ  
ข้อบังคับ คำส่ัง หรือหนังสือส่ังการท่ีกำหนด และ 
ที่แก้ไขเพิ่มเดิมถึงปัจจุบัน (สำนักปลัดๆ)



หน้า ๑๘

บัญชีแก้ไขเปล่ียนแปลงคำช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 
อนุมัติเม่ือวันท่ี $> เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำ๓ อเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 
แก้ไขเปล่ียนแปลง คร้ังท่ี ๑ / ๒๕๖๕

แผนงาน งาน งบ
เงินเดือน / 

ค่า... / 
รายจ่ายอ่ืน

ประ๓ ท 
รายจ่าย

โครงการ/รายการ
งบประมาณ 

อนุมัติ

คำข้ีแจงงบประมาณท่ีขอเปล่ียนแปลง

ข้อความเติม ข้อความใหม่

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ยุทธศาสตร์ 
การพ ัฒนาบนศักยภาพ ๓ ด้าน อ ุตสาหกรรม 
เกษตร ว ัฒนธรรมให ้ได ้มาตรฐานสากล โดย 
แนวคิดความยั่งยืน และเปีนมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
เพ่ิมเติม คร้ังท่ี ๓/๒๕๖๔ รายการที่ ๑ หน้า ๓

ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาบนศักยภาพ ๓ ด้าน อุตสาหกรรม 
เกษตร วัฒนธรรมให้ได้มาตรฐานสากล โดย 
แนวคิดความยั่งยืน และเปีนมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
เพ่ิมเติม คร้ังท่ี ๓/๒๕๖๔ รายการที่ ๑ หน้า ๓



หน้า ๑๙

บัญชีแก้ไขเปล่ียนแปลงคำซ้ีแจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 
อนุมัติเม่ือวับท่ี 9 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำ๓ อเมีองลำพูน จังหวัดลำพูน 
แก้ไขเปล่ียนแปลง คร้ังท่ี ๑ / ๒๕๖๕

แผนงาน งาน งบ
เงินเดือน / 

ค่า... / 
รายจ่ายอ่ืน

ประเภท 
รายจ่าย

โครงการ/รายการ
งบประมาณ 

อนมัติ

คำข้ีแจงงบประมาณท่ีขอเปล่ียนแปลง

ข้อความเดิม ข้อความใหม่

การศาสนา 
วัฒนธรรมแล! 
นันทนาการ

วิขาการ 
วางแผน 

และส่งเสริม 
การ

ท่องเท่ียว

ดำเนินงาน ค่าใช้สอย รายจ่าย 
เกี่ยวเนื่องกับ 
การปฏิบัติ 

ราขการที่ไม่ 
เช้าลักษณะ 
รายจ่ายงบ 

รายจ่ายอื่นๆ

โครงการส่งเสริมและ 
พัฒนาการท่องเท่ียว 

ในจังหวัดลำพูน

๓1๐๐๐,๐๐๐ หน้า ๒๙๔ ข้อ Offlโครงการส่งเสริมและ 
พัฒนาการท่องเที่ยวในจังหวัดลำพูน ต้ังไว้ 
๓1๐๐๐,ooo.-บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายการส่งเสริม 
และพ ัฒนาปีกท ักษะการเป ็นผ ู้'นำเท ี่ยวท ี่ม ี 
ความพร้อมในการนำความรู้ไปใช้ในการเผยแพร่ 
ประขาส ัมพ ันธ ์ของเด ็ก  เยาวขน และผู้ท ี่ 
เกี่ยวช้องในจังหวัดลำพูน เพื่อปลูกจิตสำนึกให้ 
เยาวขน และคนในท้องถิ่น เห็นคุณค่ารักและ 
ภูมิใจในขุมขนของตนเองโดยจ่ายเป็นค่าการปีก 
อบรม ค ่าท ัศนส ืกษ าด ูงาน  ค ่าตอบแทน 
วิทยากร ค่าจัดทำเอกสาร ค่าอาหาร ค่าอาหาร 
ว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นใน 
ก า ร จ ัด ก ิจ ก ร รม แ ล ะค ่า ใช ้จ ่า ย อ ื่น ๆ  ท่ี 
เกี่ยวช้อง ตามรายละเอียดของโครงการๆ โดย 
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย 
ค ่าใช ้จ ่ายในการป ีกอบรมและการเช ้าร ับ  
การปีกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗, 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย 
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขัน 
กีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา 
ขององค์กรปกครองส่วนห้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๙. 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการเด ินทางไปราขการของเจ ้าหน ้าท ี่ 
ท้องกิน พ.ศ.๒๕๕๕ และแก้ไขเพ่ิมเติมกีง (ฉบับ 
ท่ี ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ และที่มิกฎหมาย ระเบียบ

หน้า ๒๙๔ ข้อ ๐๑โครงการส่งเสริมและ 
พัฒนาการท่องเที่ยวในจังหวัดลำพูน ต้ังไว้ 
๓,๐๐๐,๐๐๐.-บาท เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายการส่งเสริม 
และพ ัฒนาปีกท ักษะการเป็นผู้นำเท ี่ยวท ี่ม ิ 
ความพร้อมในการนำความรู้ไปใข้ในการเผยแพร่ 
ประขาส ัมพ ันธ ์ของเด ็ก เยาวขน และผู้ท ี่ 
เกี่ยวช้องในจังหวัดลำพูน เพ่ือปลูกจิตสำนึกให้ 
เยาวขน และคนในท้องถิ่น เห็นคุณค่ารักและ 
ภูมิใจในขุมขนของตนเอง โดยจ่ายเป็นค่าการปีก 
อบรม ค ่าท ัศนศ ีกษาด ูงาน ค ่าตอบแทน 
วิทยากร ค่าจัดทำเอกสาร ค่าอาหาร ค่าอาหาร 
ว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นใน 
ก า รจ ัด ก ิจ ก รรม แ ล ะค ่า ใช ้จ ่า ย อ ื่น ๆ  ท่ี 
เกี่ยวข้อง ตามรายละเอียดของโครงการฯ โดย 
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย 
ค ่าใช ้จ ่ายในการป ีกอบรมและการเช ้าร ับ  
การปีกอบรมของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗, 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิก 
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ 
การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬาของ 
องค์กรปกครองส่วนห้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๔. 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการเด ินทางไปราขการของเจ ้าหน ้าท ี่ 
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๕ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับ 
ท่ี ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ และทุมกฎหมาย ระเบียบ



หน้า ๒๐

บัญชีแก้ไขเปล่ียนแปลงค0าฃ้ีแจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 

อนุมัติเม่ือวันท่ี 9 เดือ,น พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำ๓ อเมีองลำพูน จังหวัดลำพูน 

แก้ไขเปล่ียนแปลง คร้ังท่ี ๑ / ๒๕๖๕

แผนงาน งาน งบ
เงินเดือน / 

ค่า... / 
รายจ่ายอ่ืน

ประ๓ ท 
รายจ่าย

โครงการ/รายการ
งบประมาณ 

อนุมัติ

คำข้ีแจงงบประมาณท่ีขอเปล่ียนแปลง

ข้อความเดิม ข้อความใหม่

ข ้อบ ังค ับ  คำส ั่ง  ห ร ือ ห น ังส ือ ส ั่ง ก า รท ี่ 
กำหนด และที่แก้ไขเพิ่มเติมในปิจจุบัน (สำนัก 
ปลัดๆ)

ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตและขุมขนท้องถิ่นให้ 
เข้มแข็ง บนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมขุมขน 
ท้องถิ่นและความยั่งยืนเขิงนิเวศ เปลี่ยนแปลง 
คร้ังที ๓/๒๕๖๔ รายการที่ ๑๒ หน้า ๑๐

ข ้อบ ังค ับ  คำส ั่ง ห ร ือห น ังส ือ ส ั่งก ารท ี่ 
กำหนด และที่แก้ไขเพิ่มเติมในปิจจุบัน (สำนัก 
ปลัดฯ)

ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตและขุมขนท้องถิ่นให้ 
เข้มแข็ง บนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมขุมขน 
ท้องถิ่นและความย่ังยืนเขิงนิเวศ เปลี่ยนแปลง 
คร้ังท่ี ๓/๒๕๖๔ รายการที่ ๑๒ หน้า ๑๐



บัญชีแก้ไขเปล่ียนแปลงคำข้ีแจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 
อนุมัติเม่ือวันท่ี 9 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำ๓ อเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 
แก้ไขเปล่ียนแปลง คร้ังท่ี ๑ / ๒๕๖๕

หน้า ๒๑

แผนงาน งาน งบ
เงินเดือน / 

ค่า... /  
รายจ่ายอ่ืน

ประเภท 
รายจ่าย

โครงการ/รายการ
งบประมาณ 

อนุมัติ

คำข้ีแจงงบประมาณท่ีขอเปล่ียนแปลง

ข้อความเติม ข้อความใหม่

การเกษตร ส่งเสริม 
การเกษตร

ดำเนินงาน ค่าไข้สอย รายจ่าย 
เกี่ยวเนื่องกับ 
การปฏิบัติ 

ราขการท่ีไม่ 
เข้าลักษณะ 
รายจ่ายงบ 

รายจ่ายอื่นๆ

โครงการส่งเสริม 
พัฒนาเกษตรกรรม 
อุตสาหกรรมแปรรูป 

ภายใต้หลัก 
เศรษฐกิจพอเพียง 
สู่เกษตรท่ีย่ังยืน 
บนวิถีปกติใหม่ 

ประจำปี 
พ.ศ.๒๕๖๕

๒,๐๐๐,๐๐๐ หน้า ๓๔๐ ข้อ ๐๑ โครงการส่งเสริมพัฒนา 
เกษตรกรรม อุตสาหกรรมแปรรูป ภายใต ้
หลักเศรษฐกิจพอเพียงลู่เกษตรท่ีย่ังยืนบนวิถี 
ปกต ิใหม ่ ป ระจ ำป ี พ .ศ.๒๕๖๕ตั้งไว  ้
๒,๐๐๐,๐๐๐.-บาท เพ ื่อเป ็นค ่าใช ้จ ่ายตาม 
โครงการส่งเสริมพัฒนาเกษตรกรรม อุตสาหกรรม 
แปรรูป ภายใต้หลักเศรษฐกิจพอเพียงสู่เกษตร 
ที่ยั่งยืนบนวิถีปกติใหม่ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ 
โดยจ ่าย เป ็นค ่าอ าห าร อ าห ารว ่างแล ะ 
เครื่องด ื่ม ค ่าว ัสด ุอ ุปกรณ ์ และค ่าใช ้จ ่าย 
อ ื่น ๆ  ท ี่เก ี่ยวช ้อง ต าม รายล ะเอ ียด ขอ ง  
โ ค ร ง ก า ร ๆ  โ ด ย ป ฏ ิบ ัต ิต า ม ร ะ เบ ีย บ  
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ 
ป ีกอบรมและการเช ้าร ับการป ีกอบรมของ 
เจ ้าหน ้าท ี่ท ้องถ ิ่น  พ .ศ.๒๕๕๗. ระเบ ียบ  
กระทรวงมหาดไทย .ว่าด้วยการเบิกจ่าย 
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬา

หน้า ๓๔๐ ข้อ ๐๑ โครงการส่งเสริมพัฒนา 
เกษตรกรรม อุตสาหกรรมแปรรูป ภายใต ้
หลักเศรษฐกิจพอเพียงลู่เกษตรที่ย่ังยืนบนวิถี 
ปกต ิใหม ่ ประจ0าปี พ .ศ.๒๕๖๕ตั้งไว้ 
๒,๐๐๐,๐๐๐.-บาท เพ ื่อเป ็นค่าใช ้จ ่ายตาม 
โครงการส่งเสริมพัฒนาเกษตรกรรม อุตสาหกรรม 
แปรรูป ภายใต้หลักเศรษฐกิจพอเพียงสู่เกษตร 
ที่ยั่งยืนบนวิถีปกติใหม่ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ 
โดยจ ่าย เป ็นค ่าอ าห าร อาห ารว ่างและ 
เครื่องด ื่ม ค ่าว ัสด ุอ ุปกรณ ์ และค่าใช ้จ ่าย 
อ ื่น ๆ  ท ี่เก ี่ยวช ้อง ตามรายละเอ ียดของ 
โ ค ร ง ก า ร ฯ  โ ด ย ป ฏ ิบ ัต ิต า ม ร ะ เบ ีย บ  
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ 
ป ีกอบรมและการเช ้ารับการปีกอบรมของ 
เจ ้าหน ้าท ี่ท ้องถ ิ่น  พ .ศ .๒๕๕๗.ระเบ ียบ  
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย 
ใบการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ

และการส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬาของ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๕๔.
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการเด ินทางไปราขการของเจ ้าหน ้าท ี่ 
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๕ และที่แก ้ใขเพ ิ่มเต ิมถีง 
(ฉบับท่ี ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ และท่ีมีกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ คำส่ัง หรือหนังสือส่ังการท่ีกำหนด และ 
ท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถีงบีจจุบัน (สำนักปลัดฯ)

องค์กรปกครอ,ง.ส่วน.ท้อ.งถิ่น■พ1ศ-1 ๒๕๖๔,
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการเด ินทางไปราขการของเจ ้าหน ้าท ี่ 
ท ้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๕และที่แก้ไขเพิ่มเติมถีง 
(ฉบับท่ี ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ และท่ีมีกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ คำส่ัง หรือหนังสือส่ังการท่ีกำหนด และ 
ท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงบีจจุบัน (สำนักปลัดฯ)



บัญชีแก้ไขเปล่ียนแปลงค0าฃ้ีแจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 

อนุมัติเม่ือวันท่ี 9  เดือน พฤศจิกาย'น พ.ศ.๒๕๖๕
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำ๓ อเมีองลำพูน จังหวัดลำพูน 

แก้ไขเปล่ียนแปลง คร้ังท่ี ๑ / ๒๕๖๕

แผนงาน งาน งบ
เงินเดือน / 

ค่า... / 
รายจ่ายอ่ืน

ประ๓ ท 
รายจ่าย

โครงการ/รายการ
งบประมาณ 

อนุมัติ

คำข้ีแจงงบประมาณท่ีขอเปล่ียนแปลง

ข้อความเดิม ข้อความใหม่

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ยุทธศาสตร์ 
การพ ัฒนาบนศ ักยภาพ ๓ ด้าน อ ุตสาหกรรม 
เกษตร วัฒนธรรม ให้ได้มาตรฐานสากลโดยแนวดิด 
ความยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพิมเดิม 
คร้ังท่ี ๓/๒๕๖๔ รายการที่ ๑ หน้า ๔

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑- ๒๕๖๕) 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาบนศักยภาพ ๓ ด้าน อุตสาหกรรม 
เกษตร วัฒนธรรม ให้ได้มาตรฐานสากลโดยแนวคิด 
ความยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพิ่มเติม 
คร้ังท่ี ๓/๒๕๖๔ รายการที่ ๑ หน้า ๔



บัญฃีแก้ไขเปล่ียนแปลงคำข้ีแจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 
อนุมัติเม่ือวันท่ี 9  เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕ 

องคํการบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำ๓ อเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 
แก้Iขเปล่ียนแปลง คร้ังท่ี ๑ / ๒๕๖๕

แผนงาน งาน งบ
เงินเดือน /  

ค่า... / 
รายจ่ายอ่ืน

ประ๓ ท 
รายจ่าย

โครงการ/รายการ
งบประมาณ 

อนุมัติ

คำข้ีแจงงบประมาณท่ีฃอเปล่ียนแปลง

ข้อความเติม ข้อความใหม่

บริหารงาน 
ท่ัวไป

บริหาร 
ท่ัวไป

ดำเนินงาน ค่าไซ้สอย รายจ่าย 
เกี่ยวเนื่องกับ 
การปฏิบัติ 

ราขการท่ีไม, 
เข้าลักษณะ 
รายจ่ายงบ 

รายจ่ายอื่นๆ

โครงการส่งเสริม 
การมีส่วนร่วม 
ประขาขนใน 
การพัฒนา 
ท้องถ่ิน

๕๐๐,๐๐๐ หน้า ๑๕๕ข้อ ๑๑ โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
ป ร ะข าข น ใน ก า รพ ัฒ น าท ้อ ง ถ ิ่น  ต ั้งไว ้ 
๕๐๐, ooo.-บ าท เพ ื่อ เป ็น ค ่า ใข ้จ ่าย ต าม  
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประขาขนใน 
การพัฒนาท้องถิ่น โดยการจัดประขุมประขาคม 
และ/หรือจ ัดการแกอบรมกล ุ่มแม ่บ ้าน ผู้นำ 
ขุมขน ผู้นำท้องถิ่น พระภ ิกษ ุสงฆ ์ บ ุคลากร 
ทางการศึกษา ข้าราขการ พนักงานจ้าง นักเรียน 
น ักศ ึกษา เยาวขน ประขาขน และองค ์กร 
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้ความเข้าใจ การมี 
ส่วนร่วมของประขาซนด้านประขาธิปไตย การมี 
ส ่วนร ่วมในการพ ัฒนาท ้องถ ิ่นและอ ื่น  ๆ ท่ี 
เกี่ยวข้องอันเป็นประโยขน่ต่อการส่งเสริมการมี 
ส ่วนร่วมของประซาซนและกฎหมายท ี่ควร 
ทราบ และโดยจัดกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
ของประซาซนในการพัฒนาท้องถิ่นด้านสังคม 
การเม ือง เศรษฐกิจ ว ัฒ นธรรม การศึกษา 
ส ิ่งแวดล้อมและค ุณภาพซ ีว ิตรวมถ ึงการจ ัด 
ก ิจก รรม อ ื่น  ๆ โดยจ ่าย เป ็นค ่าตอบแท น  
ว ิท ยากร ค ่าว ัสด ุอ ุปก รณ ์ ค ่าอาห ารและ 
เครื่องดื่มและค,าใข้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตาม 
รายละเอ ียดของโครงการฯ โดยปฏิบ ัต ิตาม 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใข้จ่ายใน 
การปีกอบรมและการเข้ารับการปีกอบรมของ 
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗ หรือระเบ ียบ

หน้า ๑๕๕ข้อ ๑๑โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
ประขาขนในการพ ัฒ นาท ้องถ ิ่น  ตั้งไว้ 
๕๐๐,๐๐๐.-บาท เพ ื่อ เป ็น ค ่า ใข ้จ ่าย ต าม  
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประขาซนใน 
การพัฒนาท้องถิ่น โดยการจัดประขุมประซาคม 
และ/หรือจ ัดการป ีกอบรมกล ุ่มแม ่บ ้าน ผู้นำ 
ขุมซน ผู้นำท้องถิ่น พ ระภิกษุสงฆ์ บ ุคลากร 
ทางการศึกษา ข้าราฃการ พนักงานจ้าง นักเรียน 
น ักศ ึกษา เยาวซน ประขาขน และองค ์กร 
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้ความเข้าใจ การมี 
ส่วนร่วมของประขาขนด้านประขาธิปไตย การมี 
ส ่วนร ่วมในการพ ัฒ นาท ้องถ ิ่นและอ ื่น  ๆ ท่ี 
เกี่ยวข้องอันเป็นประโยซน์ต่อการส่งเสริมการมี 
ส ่วนร ่วมของประขาขนและกฎหมายท ี่ควร 
ทราบ และโดยจัดกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
ของประซาซนในการพัฒนาท้องถิ่นด้านสังคม 
การเม ือง เศรษฐกิจ ว ัฒนธรรม การศึกษา 
ส ิ่งแวดล ้อมและค ุณภาพช ีว ิตรวมถ ึงการจ ัด 
ก ิจ ก รรม อ ื่น  ๆ โดยจ ่าย เป ็นค ่าตอบแท น  
ว ิท ยากร ค ่าว ัสด ุอ ุปกรณ ์ ค ่าอ าห ารและ 
เครื่องดื่มและค่าใข้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตาม 
รายละเอ ียดของโครงการฯ โดยปฏิบ ัต ิตาม 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใข้จ่ายใน 
การปีกอบรมและการเข้ารับการปีกอบรมของ 
เจ้าหน้าที่ท ้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗ หรือระเบ ียบ



บัญฃีแก้ไขเปล่ียนแปลงคำช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 

อนุมัติเม่ือวับท่ี 9  เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 

แก้ไขเปล่ียนแปลง คร้ังท่ี ๑ / ๒๕๖๕

หน้า ๒๔

แผนงาน งาน งบ
เงินเดือน / 

ค่า... /  
รายจ่ายอ่ืน

ประ๓ ท 
รายจ่าย

โครงการ/รายการ
งบประมาณ 

อนุมัติ

คำข้ีแจงงบประมาณท่ีขอเปล่ียนแปลง

ข้อความเติม ข้อความใหม่

กระทรวงมหาดไทย ว ่าด ้วยการเด ินทางไป 
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.เอ๕๕๕ หรือ 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย 
ค่าไข้จ่ายใบการจัดงานการจัดการแข่งขันกืฬา

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเดินทางไป 
ราซการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๕ หรือ 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิก 
ค่าไข้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ

และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๕๙ หรือ 
ระเบ ียบกระทรวงมหาดไทยว ่าด ้วยการเบ ิก 
ค่าไข้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๒ ข้อบังคับ คำสั่งหรือ 
หนังสือสั่งการที่กำหนดและที่แก้ไขเพิ่มเดิมถึง 
บ ีจจ ุบ ัน (สำนักงานเลขานุการฯ)

ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ -  ๒๕๖๕) 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตและขุมซนท้องถิ่นให้ 
เข้มแข็งบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมขุมขนและ 
ความย ั่งย ืน เซ ิงน ิเวศ เปล ี่ยนแปลง ครั้งที่ 
๓/๒๕๖๓ รายการที่ ๑ หน้า ๓

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๖๔ หรือ 
ระเบ ียบกระทรวงมหาดไทยว่าด ้วยการเบ ิก 
ค่าไข้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๒ ข้อบังคับ คำสั่งหรือ 
หนังสือสั่งการที่กำหนดและที่แก้ไขเพิ่มเดิมถึง 
บ ิจจุบ ัน (สำนักงานเลขานุการฯ)

ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ -  ๒๕๖๕) 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตและขุมซนท้องถิ่นให้ 
เข้มแข็งบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมขุมขน 
และความยั่งยืนเซิงนิเวศ เปลี่ยนแปลง คร้ังท่ี 
๓/๒๕๖๓ รายการที่ ๑ หน้า ๓



บัญขีแก้ไขเปล่ียนแปลงคำช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 
อนุมัติเม่ือวันท่ี 0) เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำ๓ อเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 
แก้ไขเปล่ียนแปลง คร้ังท่ี ๑ / ๒๕๖๕

แผนงาน งาน งบ
เงินเดีอน / 

ค่า... /  
รายจ่ายอ่ืน

ประ๓ ท 
รายจ่าย

โครงการ/รายการ
งบประมาณ 

อนุมัติ

คำฃ้ีแจงงบประมาณท่ีขอเปล่ียนแปลง

ข้อความเติม ข้อความใหม่

การศึกษา บริหาร 
ท่ัวไป 

เกี่ยวกับ 
การศึกษา

\

ดำเนินงาน ค่าไข้สอย รายจ่าย 
เกี่ยวเนื่องกับ 
การปฏิบัติ 

ราชการท่ีไม, 
เข้าลักษณะ 
รายจ่ายงบ 

รายจ่ายอื่นๆ

โครงการส่งเสริมและ 
สนับสนุนการพัฒนา 
ศักยภาพของเด็ก 

เยาวขนและ 
ผู้เกี่ยวข้องในจังหวัด 

ลำพูน

๕๐๐,๐๐๐ หน้า ๒๑๖ ข้อ ๐๔ โครงการส่งเสริมและ 
สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของเด็กเยาวชน 
และผู้ท ี่เก ี่ยวข ้องในจังหวัดลำพ ูน ตั้งไว ้
๕๐๐,๐๐๐.-บาท เพ่ือเปีนค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม 
และสนับสบุนการพัฒนาศักยภาพของเด็กและ 
เยาวฃน โดยจ่ ายเปี นค่ าวัสดุ อุ ปกรณ์ ค่ าวิ ทยากร 
ค่าใข้จ่ายในการศึกษาดูงานปีกอบรมค่าที่พัก 
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่ายานพาหนะ 
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามรายละเอียด 
ของโครงการฯ ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง 
มหาดไทย ว ่าด ้วยการเบ ิกจ ่ายค่าใช้จ่าย 
ในการจัดงาบการจัดการแข่งข้นกีฬาและ

หน้า ๒๑๖ ข้อ ๐๔ โครงการส่งเสริมและ 
สนับสบุนการพัฒนาศักยภาพของเด็กเยาวชน 
และผ ู้ท ีเ่กี่ยวข้องในจังหวัดลำพูน ตั้งไว ้
๕๐๐,๐๐๐.-บาท เพ่ือเปีนค่าใข้จ่ายในการส่งเสริม 
และสนับสบุนการพัฒนาศักยภาพของเด็กและ 
เยาวขนโดยจ่ายเปีนค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าวิทยากร 
ค่าใข้จ่ายในการศึกษาดูงาน ปีกอบรมค่าที่พัก 
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่ายานพาหนะ 
และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง ตามรายละเอียด 
ของโครงการฯ ถ ือ ป ฏ ิบ ัต ิต าม ระเบ ียบ  
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย 
ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ

การส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขับกีฬาองค์กร การส่งเสริมกีฬา และการแข่งข้นกีฬาของ
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๙ และท ี่ม ี 
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำส่ัง หรือหนังสือ 
ส ั่งก ารท ี่ก ำห นดและท ี่แ ก ้ไข เพ ิ่ม เต ิม ใน  
บีจจุบัน (กองการศึกษาฯ)

ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ -  ๒๕๖๕) 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ยุทธศาสตร์ 
การพ ัฒนาค ุณภาพช ีว ิตและข ุมขนท ้องถ ิ่น  
ให้เข้มแข็ง บนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมขุมขน 
ท้องถิ่นและความยั่งยืนเขิงนิเวศ เปลี่ยนแปลง 
คร้ังทิ ๓/๒๕๖๔ รายการที่ ๑๗ หน้า ๑๕

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ,ศ, ๒๕๖๔ และ
ที่ม ีกฎหมาย ระเบ ียบ ข้อบังคับ คำสั่ง หรือ 
หนังสือสั่งการที่กำหนดและที่แก้ไขเพิ่มเติมใน 
บีจจุบัน (กองการศึกษาฯ)

ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ -  ๒๕๖๕) 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ยุทธศาสตร์ 
การพ ัฒนาคุณภาพชีว ิตและข ุมขนท้องถ ิ่น 
ให้เข้มแข็ง บนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมขุมขน 
ท้องถิ่นและความยั่งยืนเชีงนิเวศ เปลี่ยนแปลง 
คร้ังท่ี ๓/๒๕๖๔ รายการที่ ๑๗ หน้า ๑๕



บัญขีแก้ไขเปล่ียนแปลงคำช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 

อนุมัติเม่ือวันท่ี 9  เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 

แก้ไขเปล่ียนแปลง คร้ังท่ี ๑ / ๒๕๖๕

แผนงาน งาน งบ
เงินเดือน / 

ค่า... / 
รายจ่ายอ่ืน

ประเภท 
รายจ่าย

โครงการ/รายการ
งบประมาณ 

อนุมัติ

คำช้ีแจงงบประมาณท่ีขอเปล่ียนแปลง

ข้อความเดิม ข้อความใหม่

การศึกษา บริหาร 
ท่ัวไป 

เกี่ยวกับ 
การศึกษา

ดำเนินงาน ค่าใช้สอย รายจ่าย 
เกี่ยวเนื่องกับ 
การปฎิบัติ 

ราขการท่ีไม่ 
เข้าลักษณะ 
รายจ่ายงบ 

รายจ่ายอื่นๆ

โครงการสนับสนุน 
ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับ 
ทุนการศึกษาและ 

การให้ความช่วยเหลือ 
นักเรียน

๒1๐๐๐,๐๐๐ หน้า ๒๑๘ ข้อ ๐๖ โครงการสนับสบุนค่าใข้จ่าย 
เก่ียวกับทุนการศึกษาและการใหค้วามข่วยเหลือ 
นักเรียน ต้ังไว้ ๒,๐๐๐,๐๐๐.-บาท เพื่อเป็น 
ค ่าใช ้จ ่ายสำหร ับท ุนการศ ึกษาและการให ้ 
ค วาม ช ่วย เห ล ือ น ัก เร ีย น  ค ่า ธ รรม เน ีย ม  
การศึกษา ค่าบำรุง ค่าหน่วยทิต และค่าใช้จ่าย 
อ ื่นท ีเก ี่ยวข ้องก ับการศ ึกษาสำหรับน ักเรียน 
นักศึกษา ซึ่งเป็นผู้ยากจน และด้อยโอกาส และ 
เป็นค่าใข้จ่ายในการประซุม ค่าใข้จ่ายในการจัดงาน 
ค่าจ้างจัดตกแต่งสถานท่ี ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง 
และเครื่องด่ืม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ 
การดำเนินงานโครงการๆ ถือปฏิบัติตามระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทย ว่าด ้วยรายจ่ายเก ี่ยวก ับ 
ท ุนการศ ึกษาสำหรับน ักศ ึกษา และการให ้ 
ความช่วยเหลือนักเรียนขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิน พ.ศ.๒๕๖๑, ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการปีกอบรม และการเข้ารับ 
การป ีกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗ 
และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย 
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขัน

หน้า ๒๑๘ ข้อ ๐๖ โครงการสนับสบุบค่าใข้จ่าย 
เก่ียวกับทุนการศึกษาและการให้ความข่วยเหลือ 
นักเรียน ต้ังไว้ ๒,๐๐๐,๐๐๐.-บาท เพื่อเป็น 
ค ่าใช ้จ ่ายสำหรับท ุนการศ ึกษาและการให ้ 
ค วามช ่วย เห ล ือน ัก เร ียน  ค ่าธรรม เน ียม  
การศึกษา ค่าบำรุง ค่าหน่วยกีต และค่าใช้จ่าย 
อ ื่นท ีเ่กี่ยวข้องกับการศึกษาสำหรับนักเรียน 
นักศึกษา ซึ่งเป็นผู้ยากจน และด้อยโอกาส และ 
เป็นค่าใข้จ่ายในการประขุม ค่าใข้จ่ายในการจัดงาน 
ค่าจ้างจัดตกแต่งสถานท่ี ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง 
และเคร่ืองด่ืม และค่าใช้จ่ายอ่ืน  ๆทีเ่ก่ียวข้องกับ 
การดำเนินงานโครงการๆ ถือปฏิบัติตามระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายจ่ายเกี่ยวกับ 
ท ุนการศึกษาสำหรับนักศ ึกษา และการให ้ 
ความช่วยเหลือนักเรียนขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑, ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการปีกอบรม และการเข้ารับ 
การปีกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗ 
และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ 
เบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรม

กีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา สาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขัน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๙
และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับคำส่ัง หรือ 
หนังสิอสั่งการที่กำหนด และที่แก้ไขเพิมเติมใน 
บีจจุบัน (กองการศึกษาๆ)

กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๖๔
และท่ีมีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับคำสั่ง หรือ 
หนังสือสั่งการที่กำหนด และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมใน 
บีจจุบัน (กองการศึกษาฯ)



หน้า ๒๗

บัญชีแก้ไขเปล่ียนแปลงคำช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 
อนุมัติเม่ือวันท่ี 9  เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 
แก้ไขเปล่ียนแปลง คร้ังท่ี ๑ / ๒๕๖๕

แผนงาน งาน งบ
เงินเดือน / 

ค่า... / 
รายจ่ายอ่ืน

ประ๓ ท 
รายจ่าย

โครงการ/รายการ
งบประมาณ 

อนุมัติ

คำข้ีแจงงบประมาณท่ีฃฮเปล่ียนแปลง

ข้อความเดิม ข้อความใหม่

«

ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ -  ๒๕๖๕) 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ยุทธศาสตร์ 
การพ ัฒนาค ุณภาพช ีว ิตและข ุมซนท ้องถ ิ่น  
ให้เข้มแข็ง บนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมขุมซน 
ท้องถิ่นและความยั่งยืนเซิงนิเวศ เปลี่ยนแปลง 
คร้ังท่ี ๓/๒๕๖๔ รายการที่ ๑๘ หน้า ๑๖

ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ -  ๒๕๖๕) 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ยุทธศาสตร์ 
การพ ัฒนาค ุณภาพช ีว ิตและข ุมชนท ้องถ ิ่น 
ให้เข้มแข็ง บนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมขุมซน 
ท้องถิ่นและความยั่งยืนเซิงนิเวศ เปลี่ยนแปลง 
คร้ังท่ี ๓/๒๕๖๔ รายการที่ ๑๘ หน้า ๑๖



บัญขีแก้ไขเปล่ียนแปลงคำช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒<£๖๕ 
อนุมัติเม่ือวับท่ี 9  เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำ๓ อเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 
แก้ไขเปล่ียนแปลง คร้ังท่ี ๑ / ๒๔๖๕

แผนงาน งาน งบ
เงินเดือน / 

ค่า... / 
รายจ่ายอ่ืน

ประเภท 
รายจ่าย

โครงการ/รายการ
งบประมาณ 

อนุมัติ

คำช้ีแจงงบประมาณท่ีขอเปล่ียนแปลง

ข้อความเดิม ข้อความใหม่

การศึกษา บริหาร 
ท่ัวไป 

เก่ียวกับ 
การศึกษา

ดำเนินงาน ค่าใช้สอย รายจ่าย 
เกี่ยวเนื่องกับ 
การปฏิบัติ 

ราขการที่ไม่ 
เช้าลักษณะ 
รายจ่ายงบ 

รายจ่ายอื่นๆ

โครงการประกวด 
สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรม 

อาชีวศึกษาของ 
สถานศึกษาในลังกัด 
องค์การบริหารส่วน 

จังหวัดลำพูน

๒๐๐,๐๐๐ ห น ้า ๒ ๒ ๑ ข้อ ๐ ๙ โครงการประกวด  
สิ ่ งประดิษฐ์นว ัตกรรมอาชีวศึกษาของ 
สถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วน 
จังหวัดลำพูน ตั้งไว้ ๒๐๐,๐๐๐.-บาท เพื่อ 
เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตามโครงการ 
ตามรายละเอียดโครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์ 
นวัตกรรมอาชีวศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยี 
และการจ ัดการองค ์การบริหารส ่วนจ ังหว ัด 
ล ำพ ูน โด ย จ ่า ย เป ็น ค ่า ป ีก อ บ รม ท ัก ษ ะ  
ประสบการณ์ ผู้เรียน ค่าวิทยากร ค่าตอบแทน 
คณะกรรมการตัดสิน ค่าวัสดุอุปกรณ์ค่าตกแต่ง 
สถานที่ ค ่าอาหาร เง ิน รางว ัลการประกวด 
ค่าเอกสาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวช้องตาม 
รายละเอียดของโครงการฯ ถือปฏิบัติตามระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการปกีอบรม 
และการเช ้าร ับการป ีกอบรมของเจ ้าหน ้าท ี่ 
ท ้องถ ิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และระเบี ยบกระทรวง 
มหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 
การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา

หน้า ๒๒๑ ข้อ ๐๙ โครงการประกวด 
สิ ่งประดิษฐ์นวัตกรรมอาชีวศึกษาของ 
สถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วน 
จังหวัดลำพูน ต้ังไว้ ๒๐๐,๐๐๐.-บาท เพ่ือ 
เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตามโครงการ 
ตามรายละเอียดโครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์ 
นวัตกรรมอาชีวศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยี 
และการจัดการองค ์การบริหารส ่วนจังหวัด 
ล ำพ ูน โด ย จ ่าย เป ็น ค ่าป ีก อ บ รม ท ัก ษ ะ  
ประสบการณ์ ผู้เรียน ค่าวิทยากร ค่าตอบแทน 
คณะกรรมการตัดสินค่าวัสดุอุปกรณ์ค่าตกแต่ง 
สถานที่ ค ่าอาหาร เง ินรางว ัลการประกวด 
ค่าเอกสาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวช้องตาม 
รายละเอียดของโครงการฯถือปฏิบัติตามระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการปีกอบรม 
และการเช ้ารับการปีกอบรมของเจ้าหน้าท ี่ 
ท ้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗และระเบี ยบกระทรวง 
มหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 
การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา

.เช้าร่วมการ.แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๕๙ และที่มีกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ คำส่ัง หรือหนังส ือสั่งการทิกำหนด 
และท่ีแก้ไขเพ่ืมเติมในบิจจุบัน (กองการศึกษาๆ)

และการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๖๔ และท่ีมีกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ คำสั่ง หรือหนังสือสั่งการที่กำหนด 
และท่ีแก้ไขเพ่ืมเติมในบีจจุบัน (กองการศึกษาฯ)



บัญขีแก้ไขเปล่ียนแปลงค0าฃ้ีแจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 
อนุมัติเม่ือวันท่ี 9  เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำ๓ อเมีองลำพูน จังหวัดลำพูน 
แก้ไขเปล่ียนแปลง คร้ังท่ี ๑ / ๒๕๖๕

แผนงาน งาน งบ
เงินเดือน / 

ค่า... / 
รายจ่ายอ่ืน

ประ๓ ท 
รายจ่าย

โครงการ/รายการ
งบประมาณ 

อนุมัติ

คำข้ีแจงงบประมาณท่ีฃอเปล่ียนแปลง

ข้อความเติม ข้อความใหม่

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6ปอ๕๖๕) 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ยุทธศาสตร์ 
การพ ัฒนาค ุณภาพฃ ีว ิตและข ุมซนท ้องถ ิ่น  
ให้เข้มแข็ง บนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมขุมซน 
ท ้องถ ิ่นและความย ั่งย ืน เซ ิงน ิเวศ  รายการ 
ท่ี ๒GC หน้า ๑๕๓

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑๒๕๖๕) 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ยุทธศาสตร์ 
การพ ัฒนาค ุณภาพซิว ิตและข ุมซนท ้องถ ิ่น 
ให้เข้มแข็ง บนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมขุมซน 
ท ้องถ ิ่นและความย ั่งย ืนเซ ิงน ิเวศ รายการ 
ท่ี ๒๙ หน้า ๑๕๓



หน้า ๓0

บัญฃีแก้ไขเปล่ียนแปลงคำข้ีแจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 
อนุมัติเม่ือวันท่ี 9 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำ๓ อเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 
แก้ไขเปล่ียนแปลง คร้ังท่ี ๑ / ๒๕๖๕

แผนงาน งา,น งบ
เงินเดือน / 

ค่า... / 
รายจ่ายอ่ืน

ประ๓ ท 
รายจ่าย

โครงการ/รายการ
งบประมาณ 

อนุมัติ

คำข้ีแจงงบประมาณท่ีขอเปล่ียนแปลง

ข้อความเติม ข้อความใหม่

การศึกษา บริหาร 
ท่ัวไป 

เก่ียวกับ 
การศึกษา

ดำเนินงาน ค่าใช้สอย รายจ่าย 
เกี่ยวเนื่องกับ 
การปฏิบัติ 

ราชการท่ีไม่ 
เข้าลักษณะ 
รายจ่ายงบ 

รายจ่ายอื่นๆ

f:

โครงการแลกเปลี่ยน 
ภาษา วัฒนธรรมไทย 

และต่างประเทศ

๕๐๐,๐๐๐ หน้า ๒๒๓ ข้อ ๑๑โครงการแลกเปล่ียนภาษา 
ว ัฒนธรรมไทยและต่างประเทศ ตั้งไว้ 
๕๐๐,๐๐๐.-บาท เพ ื่อเป ็นค ่าใช ้จ ่ายการจ ัด 
ก ิจก รรมตามโค รงการแลก เปล ี่ยนภาษ า 
วัฒนธรรมไทยและต่างประเทศ โดยเป็นค่าจัด 
ป ีกอบรม หร ือเข ้าร ับการป ีกอบรม ค่าวัสดุ 
อุปกรณ์ ค่าตกแต่งสถานท่ี ค่าวิทยากร ค่าใช้จ่าย 
ในการศึกษาดูงาน ค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าอาหาร 
ว่างและเครื่องดื่ม ค่ายานพาหนะและค่าใช้จ่าย 
อ ื่น ๆ ท ี่เก ี่ยวข ้อง ตามรายละเอ ียดของ  
โ ค ร ง ก า ร ฯ  โ ด ย ป ฏ ิบ ั ต ิ ต า ม ร ะ เ บ ี ย บ  
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการปีกอบรม 
และการเข ้าร ับการป ีกอบรมของเจ ้าหน ้าท ี่ 
ท้องล่ีน พ.ศ.๒๕๕๗, ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ 
เจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๕๕ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
ถึง (ฉบับท่ี ๔)พ.ศ. ๒๕๖๑. ระเบียบกระทรวง 
มหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใข้จ่ายในการจัดงาน 
การจัดการแข่งข้นกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม

หน้า ๒๒๓ ข้อ ๑๑ โครงการแลกเปล่ียนภาษา 
ว ัฒนธรรมไทยและต่างประเทศ ตั้งไว้ 
๕๐๐,๐๐๐.-บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายการจัด 
ก ิจกรรมตามโครงการแลกเปล ี่ยนภาษา 
วัฒนธรรมไทยและต่างประเทศ โดยเป็นค่าจัด 
ป ีกอบรม หรือเข ้าร ับการป ีกอบรม ค่าวัสดุ 
อุปกรณ์ ค่าตกแต่งสถานท่ี ค่าวิทยากร ค่าใช้จ่าย 
ในการศึกษาดูงาน ค่าท่ีพัก ค่าอาหาร ค่าอาหาร 
ว่างและเครื่องดื่ม ค่ายานพาหนะและค่าใช้จ่าย 
อื่น ๆ ท ีเ่ก ี่ยวข ้อง ตามรายละเอ ียดของ 
โ ค ร ง ก า ร ฯ  โ ด ย ป ฏ ิบ ัต ิต า ม ร ะ เ บ ีย บ  
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใข้จ่ายในการปกีอบรม 
และการเข ้ารับการป ีกอบรมของเจ้าหน้าท ี่ 
ท้องถ่ินพ.ศ.๒๕๕๗, ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ 
เจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๕๕และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติม 
ถึง (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑. ระเบียบกระทรวง 
มหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายใบการจัดงาน 
การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และ

การแข่งข้นกีฬา ขององค์กรปกครองส่วน การแข่งข้นกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๕๙ และที่มีกฦ1หมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับคำส่ัง หรือหนังสือสั่งการที่กำหนด และ 
ท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมในปิจจุบัน (กองการศึกษาฯ)

ท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๖๔ และที่มีกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับคำส่ัง หรือหนังสือส่ังการท่ีกำหนด และ 
ท่ีแก้ไขเพิ่มเติมในบีจจุบัน (กองการศึกษาฯ)



หน้า ๓๑

บัญชีแก้ไขเปล่ียนแปลงคำฃ้ีแจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 

อนุมัติเม่ือวันท่ี 9  เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 

แก้ไขเปล่ียนแปลง คร้ังท่ี ๑ / ๒๕๖๕

แผนงาน งาน งบ
เงินเดือน / 

ค่า... / 
รายจ่ายอ่ืน

ประ๓ ท 
รายจ่าย

โครงการ/รายการ
งบประมาณ 

อนุมัติ

คำข้ีแจงงบประมาณท่ีขอเปล่ียนแปลง

ข้อความเดิม ข้อความใหม่

?

ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ -๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาคุณภาพชีว ิตและชุมซนท้องถิ ่น 
ให้เข้มแข็ง บนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมซน 
ท ้องถ ิ่นและความย ั่งย ืนเซ ิงน ิเวศ รายการ 
ท่ี ๖ หน้า ๑๔๑

ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ -๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมซนท้องถิ่น 
ให้เข้มแข็ง บนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมซน 
ท้องถิ ่นและความยั ่ งยืนเซิงนิ เวศ รายการ 
ท่ี ๖ หน้า ๑๔๑



บัญชีแก้ไขเปล่ียนแปลงคำข้ีแจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 
อนุมัติเม่ือวันท่ี 9 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำ๓ อเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 
แก้ไขเปล่ียนแปลง คร้ังท่ี ๑ / ๒๕๖๕

แผนงาน งาน งบ
เงินเดือน / 

ค่า... /  
รายจ่ายอื่น

ประ๓ ท 
รายจ่าย

โครงการ/รายการ
งบประมาณ 

อนุมัติ

คำขี้แจงงบประมาณที่ฃอเปลี่ยนแปลง

ข้อความเติม ข้อความใหม่

การศึกษา ระดับก่อนวัย 
เรียนและ 

^ระถมศึกษา

ดำเนินงาน ค่าไซ้สอย รายจ่าย 
เกี่ยวเนื่องกับ 
การปฏิบัติ 

ราชการท่ีไม่ 
เข้าลักษณะ 
รายจ่ายงบ 

รายจ่ายอื่นๆ

โครงการจัดงานวัน 
เด็กแห่งชาติ

๕๐๐,๐๐๐ หน้า ๒๓๓ ข้อ ๐๓ โครงการจ ัดงานว ันเด ็ก  
แห ่งขาต ิ ต ั้งไว ้ ๕๐๐,๐๐๐.-บาท เพ ื่อเป ีน 
ค ่าไข้จ ่ายในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 
ป ระจ ำป ี ข ี้ง เป ีนก ิจก รรมท ี่จ ัดข ึ้น เพ ื่อ ให ้ 
ความสำคัญต่อเด็กที่จะเติบโตเปีนกำลังที่สำคัญ 
ของชาติในอนาคต โดยเป็นค่าใข้จ่าย เข่น ค่า 
จ ัดข ี้อว ัสด ุอ ุปกรณ ์ เครื่องเข ียน แบบพิมพ์ 
ชองเล ่น ขนม อาหาร เคร ื่องด ื่ม อ ุปกรณ ์ 
กีฬา และค ่าใข ้จ ่ายอ ื่นๆ ท ี่เก ี่ยวข ้อง ตาม 
รายละเอียดโครงการฯ ถือปฏิบัติตามระเบียบ 
กระท รวงมหาดไทย ว ่าด ้วยการเบ ีกจ ่าย  
ค่าใข้จ่ายในการจัดงาน และการแข่งข้นกีฬา

หน้า ๒๓๓ ข้อ ๐๓ โครงการจ ัดงานวันเด ็ก 
แห ่งขาต ิ ตั้งไว้ ๕๐๐,๐๐๐.-บาท เพ ื่อเป ็น 
ค่าใข้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 
ป ระจำป ี ข ึ้ง เป ็นก ิจกรรมท ี่จ ัดข ึ้น เพ ื่อให ้ 
ความสำคัญต่อเด็กที่จะเติบโตเป็นกำลังที่สำคัญ 
ของชาติในอนาคต โดยเป็นค่าใช้จ่าย เข่น ค่า 
จัดซ ื้อวัสดุอ ุปกรณ ์ เครื่องเขียน แบบพิมพ์ 
ของเล่น ขนม อาหาร เครื่องดื่ม อ ุปกรณ ์ 
กีฬา และค ่าใช ้จ ่ายอ ื่นๆ ท ี่เก ี่ยวข้อง ตาม 
รายละเอียดโครงการฯ ถือปฏิบัติตามระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใข้จ่าย 
ใบการจ ัดงาบ การจ ัดก ิจกรรมสาธารณ ะ

และการส ่งน ักก ีฬาเข ้าร ่วมการแข ่งข ันก ีฬา การส่งเสริมกีฬา และการแข ่งข ันก ีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ และ
ที่ม ีกฎหมาย ระเบ ียบ ข้อบังคับ คำสั่ง หรือ 
หนังสือสั่งการที่กำหนดและที่แก้ไขเพื่มเติมใน 
บีจจุบัน (กองการศึกษาฯ)

ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ -  ๒๕๖๕) 
ข อ ง อ ง ค ์ก า รบ ร ิห า รส ่ว น จ ังห ว ัด ล ำพ ูน  
การพ ัฒนาค ุณภาพช ีว ิตและช ุมซนท้องถิ่น 
ให้เข้มแข็ง บนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมซน 
ท ้องถ ิ่นและความย ั่งย ืนเซ ิงน ิเวศ รายการ 
ท่ี ๑๒ หน้า ๑๔๔

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๔ และท่ี
ม ีกฎหมาย ระเบ ียบ ข้อบังคับ คำสั่ง หรือ 
หนังสือสั่งการที่กำหนดและที่แก้ไขเพิ่มเติมใน 
บีจจุบัน (กองการศึกษาฯ)

ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
ข อ งอ งค ์ก า รบ ร ิห า รส ่วน จ ังห ว ัด ล ำพ ูน  
การพ ัฒนาคุณภาพชีว ิตและชุมซนท้องถิ่น 
ให้เข้มแข็ง บนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมซน 
ท ้องถ ิ่นและความย ั่งย ืนเซ ิงน ิเวศ รายการ 
ท่ี ๑๒ หน้า ๑๔๔



หน้า ๓๓

บัญชีแก้ไขเปล่ียนแปลงค0าฃ้ีแจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 

อนุมัติเม่ือวันท่ี 9 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 

แก้ไขเปล่ียนแปลง คร้ังท่ี ๑ / ๒๕๖๕

แผนงาน งาน งบ
เงินเดือน / 

ค่า... / 
รายจ่ายอ่ืน

ประเภท 
รายจ่าย

โครงการ/รายการ
งบประมาณ 

อนุมัติ

ค0าข้ืแจงงบประมาณท่ีขอเปล่ียนแปลง

ข้อความเดิม ข้อความใหม่

การศาสนา 
วัฒนธรรม 

และ
นันทนาการ

กีฬาและ 
นันทนาการ

ดำเนินงาน ค่าใช้สอย รายจ่าย 
เกี่ยวเนื่องกับ 
การปฏิบัติ 

ราขการท่ีไม่ 
เช้าลักษณะ 
รายจ่ายงบ 

รายจ่ายอื่นๆ

โครงการจัดการ 
แข่งขันกีฬาแห่งชาติ

๑,๕๐๐,๐๐๐ หน้า ๒๘๑ ข้อ 0๑ โครงการจัดการแข่งขัน 
กีฬาแห่งขาติ ต้ังไว้ ๑,๕๐๐,๐๐๐.-บาท เพ่ือ 
จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดการ 
แข่งขันกีฬาแห่งซาติ เข่น ค ่าการแสดงพิธ ี 
เปีด ค ่าอาหาร ค ่าอาหารว่างและเครื่องด ื่ม 
ค ่าตกแต ่งสถานท ี่ และค ่าใช ้จ ่ายอ ื่น  ๆ ท่ี 
เกี่ยวช้อง ตามรายละเอ ียดของโครงการฯ 
โดยถือปฏิบัตติามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการเบีกจ่ายค่าไข้จู่.!ย.ไนการ.จัดงาน 
การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา

หน้า ๒๘๑ ข้อ ๐๑ โครงการจัดการแข่งขัน 
กีฬาแห่งขาติ ต้ังไว้ ๑,๕๐๐,๐๐๐.-บาท เพ่ือ 
จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดการ 
แข่งขันกีฬาแห่งซาติ เข่น ค่าการแสดงพิธี 
เปีด ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
ค ่าตกแต ่งสถานท ี่ และค ่าใช ้จ ่ายอ ื่น ๆ ท่ี 
เกี่ยวช้อง ตามรายละเอ ียดของโครงการฯ 
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัด 
กิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และ

เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๕๙ (กองการศึกษาฯ)

ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
ข อ ง อ ง ค ์ก า รบ ร ิห า รส ่ว น จ ังห ว ัด ล ำพ ูน  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชน 
ท้องถินให้เข้มแข็ง บนรากฐานทุนทางวัฒนธรรม 
ขุมขนท้องถิ่นและความยั่งยืนเชิงนิเวศ รายการ 
ท ๑๐ หนา ๑๗๑

การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๖๔ (กองการศึกษาฯ)

ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
ข อ งอ งค ์ก ารบ ร ิห า รส ่วน จ ังห ว ัด ล ำพ ูน  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและขุมขน 
ท้องถ่ินให้เข้มแข็ง บนรากฐานทุนทางวัฒนธรรม 
ขุมซนท้องถ่ินและความยั่งยืนเชิงนิเวศ รายการ 
ที ๑๐ หน้า ๑๗๑



บัฌขีแก้ไขเปล่ียนแปลงคำข้ีแจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 

อนุมัติเม่ือวับท่ี 9 เดีอน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำ๓ อเมีองลำพูน จังหวัดลำพูน 

แก้ไขเปล่ียนแปลง คร้ังท่ี ๑ / ๒๕๖๕

หน้า ๓๔

แผนงาน งาน งบ
เงินเดือน / 

ค่า... / 
รายจ่ายอ่ืน

ประ๓ ท 
รายจ่าย

โครงการ/รายการ
งบประมาณ 

อนุมัติ

คำข้ีแจงงบประมาณท่ีฃอเปล่ียนแปลง

ข้อความเติม ข้อความใหม่

การศาสนา 
วัฒนธรรม 

และ
นันทนาการ

กีฬาและ 
นันทนาการ

ดำเนินงาน ค่าไข้สอย รายจ่าย 
เกี่ยวเนื่องกับ 
การปฏิบัติ 

ราขการท่ีไม่ 
เข้าลักษณะ 
รายจ่ายงบ 

รายจ่ายอื่นๆ

โครงการส่งเสริมการ 
แข่งขันกีฬาต้านยา 
เสพติดแบบบูรณา 

การในจังหวัดลำพูน

๓1๐๐๐,๐๐๐ หน้า ๒๘๒ ข้อ 0๒ โครงการส่งเสริมการ 
แข่งขับกีฬาต้านยาเสพติดแบบบูรณาการใน 
จังหวัดลำพูน ต้ังไว้ ๓ ,๐๐๐,๐๐๐.-บาท เพ่ือ 
จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริม 
การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดแบบบูรณาการใน 
จ ังหวัดลำพ ูน การส ่งเสร ิมการแข ่งข ันก ีฬา 
ป ร ะ เภ ท ต ่า ง  ๆ ใ น ท ุก ร ะ ด ับ  ท ั้ง ร ะด ับ  
เยาวชน และประขาขนทั่วไป ซ่ีงมีค่าใช้จ่ายเป็น 
ค ่าตอบแทนกรรมการต ัดส ิน  ค ่าตอบแทน 
เจ้าหน้าที่ประจำสนาม ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ 
จัดการแข่งขัน ค ่าเก ียรต ิบ ัตร หรือประกาศ 
เกียรติคุณ ค่าโล่หรือถ ้วยรางวัล ค่าเข่าหรือ 
เตรียมสนามแข่งข ัน ค่าเครื่องเสียง ค่าวัสดุ 
อุปกรณ์กีฬา ค่าขุดกีฬา ค่าอาหาร ค่าอาหาร 
ว่างเครื่องด ื่ม ค ่าจ ัดพ ิธ ีเป ิด-ป ิดการแข ่งขับ 
กีฬา ค่าเวขภัณฑ์และอุปกรณ์เวขกัณฑ์ และ 
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามรายละเอียดของ 
โครงการฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง 
มหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าไข้จ่ายใน 
การจัดงาน และการแข่งขันกีฬาและการส่ง

หน้า ๒๘๒ ข้อ ๐๒ โครงการส่งเสริมการ 
แข่งขันกีฬาด้านยาเสพติดแบบบูรณาการใบ 
จังหวัดลำพูน ต้ังไว้ ๓ ,๐๐๐,๐๐๐.-บาท เพ่ือ 
จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริม 
การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดแบบบูรณาการใน 
จังหวัดลำพูน การส่งเสริมการแข่งข ันก ีฬา 
ป ร ะ เภ ท ต ่า ง  ๆ ใน ท ุก ร ะด ับ  ท ั้ง ระด ับ  
เยาวขน และประขาขนทั่วไป ซื่งมีค่าใช้จ่ายเป็น 
ค ่าตอบแทนกรรมการด ัดลน ค่าตอบแทน 
เจ้าหน้าที่ประจำสนาม ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ 
จัดการแข่งขัน ค่าเก ียรต ิบ ัตร หรือประกาศ 
เกียรติคุณ ค่าโล่หรือถ้วยรางวัล ค่าเข่าหรือ 
เตรียมสนามแข่งขัน ค่าเครื่องเสียง ค่าวัสดุ 
อุปกรณ์กีฬา ค่าขุดกีฬา ค่าอาหาร ค่าอาหาร 
ว่างเครื่องดื่ม ค่าจัดพิธ ีเป ิด-ปิดการแข่งขัน 
กีฬา ค่าเวชภัณฑ์และอุปกรณ์เวขภัณฑ์ และ 
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามรายละเอียดของ 
โครงการฯ โด ย ถ ือ ป ฏ ิบ ัต ิต าบ ระเบ ีย บ  
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใข้จ่าย 
ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ

นักก ีฬาเข ้าร ่วมการแข ่งข ันก ีฬาองค ์กร การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขับกีฬาของ
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๙ และที่ม ี 
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำส่ัง หรือหนังสือ 
ส ั่ง ก า รก ำห น ด  แ ล ะท ี่แ ก ้ไข เพ ื่ม เต ิม ถ ึง  
บิจจุบัน (กองการศึกษาฯ)

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๖๕ และท่ี
ม ีกฎหมาย ระเบ ียบ  ข้อบ ังคับ คำสั่ง หรือ 
หนังสือสั่งการกำหนด และทีแ่ก้ไขเพิ่มเติมถึง 
บีจจุบัน (กองการศึกษาฯ)



หน้า ๓๕

บัญชีแก้เขเปล่ียนแปลงคำช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 
อนุมัติเม่ือวันท่ี *> เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำ๓ อเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 
แก้เขเปล่ียนแปลง คร้ังท่ี ๑ / ๒๕๖๕

แผนงาน งาน งบ
เงินเดือน / 

ค่า... / 
รายจ่ายอ่ืน

ประ๓ ท 
รายจ่าย

โครงการ/รายการ
งบประมาณ 

อนุมัติ

คำข้ีแจงงบประมาณท่ีขอเปล่ียนแปลง

ข้อความเดิม ข้อความใหม่

*

ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ยุทธศาสตร์ 
ก า รพ ัฒ น าค ุณ ภ าพ ช ีว ิต ช ุม ข น ท ้อ ง ถ ิ่น  
ให้เข้มแข็ง บนรากฐานทางวัฒนธรรมช ุมขน 
ท้องถิ่นและความยั่งยืนเซิงนิเวศ เปลี่ยนแปลง 
คร้ังท่ี ๓/๒๕๖๔ รายการที่ ๑๙ หน้า ๑๗

ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ยุทธศาสตร์ 
ก ารพ ัฒ น าค ุณ ภ าพ ช ีว ิต ข ุม ซ น ท ้อ งถ ิ่น  
ให้เข้มแข็ง บนรากฐานทางวัฒนธรรมขุมซน 
ท้องถิ่นและความยั่งยืนเซิงนิเวศ เปลี่ยนแปลง 
คร้ังท่ี ๓/๒๕๖๔ รายการที่ ๑๙ หน้า ๑๗

ไ -----------—



บัญชีแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำขี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 
อนุมัติเมื่อวับที่ 9  เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำ๓ อเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 
แก้ไขเปลี่ยนแปลง คร้ังท่ี ๑ /  ๒๕๖๕

หน้า ๓๖

แผนงาน งาบ งบ
เงินเดือน / 

ค่า... /  
รายจ่ายอ่ืน

ประ๓ ท 
รายจ่าย

โครงการ/รายการ
งบประมาณ 

อนุมัติ

ค0าฃ้ีแจงงบประมาณท่ีขอเปล่ียนแปลง

ข้อความเติม ข้อความใหม่

การศาสนา 
วัฒนธรรม 

และ
นันทนาการ

กีฬาและ 
นันทนาการ

ดำเนินงาน ค่าไซ้สอย รายจ่าย 
เกี่ยวเนื่องกับ 
การปฏิบีต 

ราชการท่ีไม่ 
เข้าลักษณะ 
รายจ่ายงบ 

รายจ่ายอื่นๆ

โครงการนำนักเรียน 
เข้าแข่งขันกีฬา 
นักเรียนองค์กร 

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
ของสถานศึกษาใน 

สังกัดองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำพูน

๑๐๐,๐๐๐ หน้า ๒๘๓ ข้อ ๐๓ โครงการนำนักเริยนเข้า 
แข่งขันกีฬานักเรียบองค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่นของสถานศึกษาใบสังกัดองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดลำพูน ต้ังไว้ ๑๐๐,๐๐๐.-บาท
เพ่ือเป็นค่าใข้จ่ายตามโครงการนำนักเรียนเข้า 
แข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ของสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วน 
จังหวัดลำพูนโดยจ่ายเป็นค'าที่พ ักค่าพาหนะ 
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามรายละเอียด 
ของโครงการฯ โดยถ ืคใเฎ ิบ ัต ิตามระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบ ิกจ่าย 
ค่าใข้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา

หน้า ๒๘๓ข้อ ๐๓ โครงการนำนักเรียนเข้า 
แข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่นของสถานศึกษาในสังกัดองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดลำพูน ต้ังไว้ ๑๐๐,๐๐๐.-บาท
เพ่ือเป็นค,าใข้จ่ายตามโครงการนำนักเรียนเข้า 
แข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ของสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วน 
จังหวัดลำพูนโดยจ่ายเป็นค่าที่พักค่าพาหนะ 
และค่าใข้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามรายละเอียด 
ของโครงการฯ โดยถือปฏ ิบ ัต ิตามระเบียบ 

กระทรวงมหาดไทย ว ่าด ้วเผ ิก ค ่าใข ้จ ่าย  
ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ

และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขับกีฬาของ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๙
และที่มืกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับลำสั่ง หรือ 
หนังสีอสั่งการที่กำหนด และที่แก้ไขเพิมเติมถึง 
บีจจุบัน (กองการศึกษาฯ)

ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ -  ๒๕๖๕) 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ยุทธศาสตร์ 
ก า รพ ัฒ น าค ุณ ภ าพ ช ีว ิต ข ุม ซ น ท ้อ งถ ิ่น  
ให้เข้มแข็ง บนรากฐานทางวัฒนธรรมขุมซน 
ท ้องถ ิ่นและความย ั่งย ืนเซ ิงน ิเวศ รายการ 
ท่ี ๘ หน้า ๑๗๐

องค์ก.รา!ก-คุรองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๕
และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับคำสั่ง หรีอ 
หนังสือสั่งการที่กำหนด และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
บีจจุบัน (กองการศึกษาฯ)

ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ -  ๒๕๖๕) 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ยุทธศาสตร์ 
ก ารพ ัฒ น าค ุณ ภ าพ ช ีว ิต ข ุม ซ น ท ้อ งถ ิ่น  
ให้เข้มแข็ง บนรากฐานทางวัฒนธรรมขุมขน 
ท ้องถ ิ่นและความยั่งย ืนเซ ิงน ิเวศ รายการ 
ท่ี ๘ หน้า ๑๗๐



บัญฃีแก้ไขเปล่ียนแปลงคำข้ีแจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 
อนุมัติเม่ือวันท่ี 9 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำ๓ อเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 
แก้ไขเปล่ียนแปลง คร้ังท่ี ๑ / ๒๕๖๕

หน้า ๓๗

แผนงาน งาน งบ
เงินเดือน / 

ค่า... / 
รายจ่ายอื่น

ประเภท 
รายจ่าย

โครงการ/รายการ
งบประมาณ 

อนุมัติ

คำข้ีแจงงบประมาณท่ีฃอเปล่ียนแปลง

ข้อความเติม ข้อความใหม่

การศาสนา 
วัฒนธรรม 

และ
นันทนาการ

ศาสนา 
วัฒนธรรม 
ท้องถ่ิน

ดำเนินงาน ค่าใช้สอย รายจ่าย 
เกี่ยวเนื่องกับ 
การปฏิบัติ 

ราซการท่ีไม่ 
เช้าลักษณะ 
รายจ่ายงบ 

รายจ่ายอื่นๆ

โครงการส่งเสริม 
พัฒนาศักยภาพ 

เครือข่ายวัฒนธรรม 
จังหวัดลำพูน

๒๕๐,๐๐๐ หน้า ๒๘๕ ข้อ ๐๑ โครงการส่งเสริมพัฒนา 
ศักยภาพเครือข่ายวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน 
ต้ังไว้ ๒๕๐,๐๐๐.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย 
ในการดำเนินโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ 
เครือข่ายวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน โดยจ่ายเป็น 
ค่าใช้จ่ายตามรายละเอียดของโครงการฯ ตลอดจน 
ค ่าใช ้จ ่ายอ ื่น ๆ ท ี่เก ี่ย วข ้องในการดำเน ิน  
โ ค ร ง ก า ร ฯ  โ ด ย ป ฏ ิบ ัต ิต า ม ร ะ เบ ีย บ  
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ 
ป ีกอบรม และการเช ้าร ับการป ีกอบรมของ 
เจ ้า ห น ้า ท ี่ท ้อ ง ถ ิ่น พ .ศ .๒๕๕๗.ระเบ ียบ  
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย 
ในการจัดงาบ การจัดการแข่งขันก ีฬาและการ 
ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร

หน้า ๒๘๕ ข้อ ๐๑ โครงการส่งเสริมพัฒนา 
ศักยภาพเครือข่ายวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน 
ต้ังไว้ ๒๕๐,๐๐๐.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย 
ในการดำเนินโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ 
เครือข่ายวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน โดยจ่ายเป็น 
ค่าใช้จ่ายตามรายละเอียดของโครงการฯ ตลอดจน 
ค ่าใช ้จ ่ายอ ื่นๆ ท ี่เก ี่ยวช ้องในการดำเน ิน  
โ ค ร ง ก า ร ฯ  โ ด ย ป ฏ ิบ ัต ิ ต า ม ร ะ เบ ีย บ  
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ 
ป ีกอบรม และการเช ้ารับการป ีกอบรมของ 
เจ ้าห น ้าท ี่ท ้อ งถ ิ่น  พ.ศ. ๒๕๕๗.ระเบ ียบ  
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย 
ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ 
การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬาของ

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ และที่มี 
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำส่ัง หรือหนังสือ 
ส ั่ง ก ารก ำห น ด  และท ี่แ ก ้ไข เพ ิ่ม เต ิม ถ ึง  
บิจจุบัน (กองการศึกษาฯ)

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๗£3๕๖๕) 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาชีวิตและขุมขนท้องถิ่นให้เข้มแข็ง 
บนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมขุมซนท้องถิ่นและ 
ความย่ังยืนเซิงนิเวศ รายการที่ ๓๘ หน้า ๑๘๑

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๖๔ และ
ที่ม ีกฎหมาย ระเบ ียบ ข้อบังคับ คำสั่ง หรือ 
หนังสือสั่งการกำหนด และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง 
บิจจุบัน (กองการศึกษาฯ)

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๗£3๕๖๕3 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาชีวิตและขุมซนท้องถิ่นให้เข้มแข็ง 
บนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมขุมซนท้องถิ่นและ 
ความย่ังยืนเซิงนิเวศ รายการที่ ๓๘ หน้า ๑๘๑



หบ้า ๓๘

บัญชีแก้ไ,ฃเปล่ียนแปลงคำช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 
อนุมัติเม่ือวับท่ี 9  เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕ 

องคํการบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำ๓ อเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 
แก้ไขเปล่ียนแปลง คร้ังท่ี ๑ / ๒๕๖๕

แผนงาน งาน งบ
เงินเดือน / 

ค่า... / 
รายจ่ายอ่ืน

ประ๓ ท 
รายจ่าย

โครงการ/รายการ
งบประมาณ 

อนุมัติ

คำข้ีแจงงบประมาณท่ีขอเปล่ียนแปลง

ข้อความเดิม ข้อความใหม่

การศาสนา 
วัฒนธรรม 

และ
นันทนาการ

ศาสนา 
วัฒนธรรม 
ท้องถ่ิน

ดำเนินงาน ค่าใซ้สอย รายจ่าย 
เกี่ยวเนื่องกับ 
การปฎิบัต 

ราฃการท่ีไม่ 
เข้าลักษณะ 
รายจ่ายงบ 

รายจ่ายอื่นๆ

โครงการส่งเสริม 
ประเพณียี่เปีง

๑๐๐,๐๐๐ หน ้า๒๘๖ ข้อ ๐๒ โครงการส่งเสริมประเพณ ี
ยี่เป็ง ตั้งไว้ ๑๐๐,๐๐๐.-บาท เพ ื่อจ ่ายเป ็น 
ค ่าไข ้จ ่ายในการดำเน ินโครงการส ่งเสร ิม  
ประเพณีอื่เป็งร่วมกับจังหวัดลำพูน คณะสงฆ์ 
จ ัง ห ว ัด ล ำ พ ูน  อ ง ค ์ก ร ป ก ค ร อ ง ส ่ว น  
ท้องถิ่น องค ์กรเอกขนต ่าง ๆ โดยจ่ายเป ็น 
ค ่าใช ้จ ่ายตามรายละเอ ียดของโครงการฯ 
ตลอดจนค่าใช ้จ ่ายอื่น ๆ ท ี่เก ี่ยวช ้องในการ 
ดำเน ินโครงการฯ โดยปฏ ิบ ัต ิตามระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทย ว่าดวยการเบ ิกจ ่าย 
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา

หน้า ๒๘๖ ข้อ ๐๒ โครงการส่งเสริมประเพณี 
ยี่เป็ง ตั้งไว้ ๑๐๐,๐๐๐.-บาท เพื่อจ่ายเป็น 
ค ่าใช ้จ ่ายในการดำเน ินโครงการส ่งเสร ิม 
ประเพณียี่เป็งร่วมกับจังหวัดลำพูน คณะสงฆ์ 
จ ัง ห ว ัด ล ำ พ ูน  อ ง ค ์ก ร ป ก ค ร อ ง ส ่ว น  
ท้องถิ่น องค์กรเอกขนต่าง ๆ โดยจ่ายเป็น 
ค ่าใช ้จ ่ายตามรายละเอ ียดของโครงการฯ 
ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวช้องในการ 
ดำเน ินโครงการฯ โดยปฏิบ ัต ิตามระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้ว!!กา!พิ-กคู่ๆไข้จ่าย 
ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ

และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬาของ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๕๙
และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำส่ัง หรือ 
หนังสือสั่งการกำหนด และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง 
บีจจุบัน (กองการศึกษาฯ)

ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ยุทธศาสตร์ 
การพ ัฒนาค ุณภาพช ีว ิตและข ุมขนท ้องถ ิ่น 
ให้เข้มแข็ง บนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมขุมขน 
ท ้องถ ิ่นและความย ั่งย ืนเช ีงน ิเวศ รายการ 
ที ๑๔ หน้า ๑๗๒

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ,ศ. ๒๕๖๔ และท่ี
มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำส่ัง หรือหนังสือ 
ส ั่งก ารกำห นด  แ ล ะท ีแ่ก ้ไขเพ ิ่ม เต ิมถ ึง 
ปีจจุบัน (กองการศึกษาฯ)

ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ยุทธศาสตร์ 
การพ ัฒนาคุณภาพชีวิตและข ุมขนท้องถ ิ่น 
ให้เข้มแข็ง บนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมขุมซน 
ท ้องถ ิ่นและความยั่งย ืนเซ ิงน ิเวศ รายการ 
ท่ี ๑๔ หน้า ๑๗๒



หน้า ๓๙

บัญชีแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 

อนุมัติเมื่อวันที่ 9  เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำ๓ อเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 

แก้ไขเปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี ๑ /  ๒๕๖๕

แผนงาน งาน งบ
เงินเดือน / 

ค่า... / 
รายจ่ายอ่ืน

ประเภท 
รายจ่าย

โครงการ/รายการ
งบประมาณ 

อนุมัติ

คำช้ีแจงงบประมาณท่ีขอเปล่ียนแปลง

ข้อความเติม ข้อความใหม่

การศาสนา 
วัฒนธรรม 

และ
นันทนาการ

ศาสนา 
วัฒนธรรม 
ท้องถ่ิน

ดำเนินงาน ค่าไข้สอย รายจ่าย 
เกี่ยวเน่ืองกับ 
การปฏินัต 

ราขการท่ีไม่ 
เข้าลักษณะ 
รายจ่ายงบ 

รายจ่ายอื่นๆ

โครงการจัดงานพระ 
นางจามเทวี 

(พระแม่นั่งเมือง)

๓๐๐,๐๐๐ หน้า ๒๘๖ ข้อ ๐๓ โครงการจัดงานพระนางจาม 
เทวี (พระแม่นั่งเมือง) ต้ังไว้ ๓๐๐,๐๐๐.-บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไข้จ่ายในการดำเนินโครงการจัด 
งานพระนางจามเทวี (พระแม่นั่งเมือง) ร่วมกับ 
จังหวัดลำพูน คณะสงฆ์จังหวัดลำพูน องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกขนต่าง  ๆโดย 
จ ่า ย เป ็น ค่าใชจ้ ่า ย ต าม รายล ะเอ ียด ข อ ง  
โครงการฯ ตลอดจนค่าใข้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ในการดำเนินโครงการฯ โดยปฏิบัติตามระเบียบ 
กระ..ทรวงมหาดไทย ว่าด ้วยการเบ ิกจ่าย 
ค่าไข้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา

หน้า ๒๘๖ ข้อ ๐๓ โครงการจัดงานพระนางจาม 
เทวี (พระแม่น่ังเมือง) ต้ังไว้ ๓๐๐,๐๐๐.-บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใข้จ่ายในการดำเนินโครงการจัด 
งานพระนางจามเทวี (พระแม่นั่งเมือง) ร่วมกับ 
จังหวัดลำพูน คณะสงฆ์จังหวัดลำพูน องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกขนต่าง  ๆโดย 
จ ่าย เป ็นค ่าใข ้จ ่ายตามรายละเอ ียดของ 
โครงการฯ ตลอดจนค่าใข้จ่ายอื่น ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
ในการดำเนินโครงการฯโดยปฏิบัติตามระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใข้จ่าย 
ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ

และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วน.ท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๕๙ และที่มื 
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำส่ัง หรือหนังสือ 
ส ั่ง ก า รก ำห น ด  แ ล ะท ี่แ ก ้ไข เพ ิ่ม เต ิม ใน  
บีจจุบัน (กองการศึกษาฯ)

ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ยุทธศาสตร์ 
การพ ัฒนาค ุณภาพช ีว ิตและข ุมซนท ้องถ ิ่น  
ให้เข้มแข็ง บนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมขุมซน 
ท ้องถ ิ่นและความย ั่งย ืนเซ ิงน ิเวศ รายการ 
ท่ี ๑๙ หน้า ๑๗๔

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๖๔ และ
ท่ีมืกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำส่ัง หรือหนังสือ 
ส ั่งก ารกำห นด  แ ล ะ ท ี่แก ้ไขเพ ิ่ม เต ิมใน 
บีจจุบัน (กองการศึกษาฯ)

ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนยุทธศาสตร์ 
การพ ัฒนาคุณภาพชีวิตและข ุมซนท้องถิ่น 
ให้เข้มแข็ง บนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมขุมซน 
ท ้องถ ิ่นและความย ั่งย ืนเซ ิงน ิเวศ รายการ 
ท ๑๙ หนา ๑๗๔



หน้า ๔๐

บัญชีแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำขี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 
อนุมัติเมื่อวันที่ ®) เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำ๓ อเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 
แก้ไขเปลี่ยนแปลง คร้ังท่ี ๑ /  ๒๕๖๕

แผนงาน งาน งบ
เงินเดือน / 

ค่า... / 
รายจ่ายอ่ืน

ประเภท 
รายจ่าย

โครงการ/รายการ
งบประมาณ 

อนุมัติ

คำข้ีแจงงบประมาณท่ีฃอเปล่ียนแปลง

ข้อความเติม ข้อความใหม่

การศาสนา 
วัฒนธรรม 

และ
นันทนาการ

ศาสนา 
วัฒนธรรม 
ท้องถ่ิน

ดำเนินงาน ค่าใช้สอย รายจ่าย 
เกี่ยวเนื่องกับ 
การปฏิบัติ 

ราชการท่ีไม่ 
เข้าลักษณะ 
รายจ่ายงบ 

รายจ่ายอื่นๆ

โครงการจัดกิจกรรม 
ประเพณีปีใหม่เมือง

๒๐๐,๐๐๐ หน้า ๒๘๗ ข้อ ๐๔ โครงการจัดกิจกรรม 
ประเพณีปีใหม่เมือง ตั้งไว้ ๒๐๐,๐๐๐.-บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใข้จ่ายในการดำเนินโครงการจัด 
ก ิจกรรมประเพณ ีป ีใหม ่เม ืองร ่วมกับจังหวัด 
ลำพูน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ และ 
องค ์ก รเอกขน  เพ ื่อส ืบส าน แ ล ะอ น ุร ัก ษ ์ 
วัฒนธรรมประเพณีล้านนาอันทรงคุณค่าโดย 
จ ่าย เป ็น ค ่า ใข ้จ ่าย ต าม ราย ล ะเอ ีย ด ข อ ง  
โครงการฯ ตลอดจนค่าใข้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 
ในการดำเนินโครงการฯ โดยปฏิบัติตามระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย 
ใบการจัดงาน การจัดการแข่งขับกีฬาและการส่ง

หน้า ๒๘๗ ข้อ ๐๔ โครงการจัดกิจกรรม 
ประเพณีปีใหม่เมือง ต้ังไว้ ๒๐๐,๐๐๐.-บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใข้จ่ายในการดำเนินโครงการจัด 
ก ิจกรรมประเพณีปีใหม่เม ืองร่วมกับจังหวัด 
ลำพูน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ และ 
องค ์กรเอกซน เพ ื่อส ิบสานและอน ุร ักษ ์ 
วัฒนธรรมประเพณีล้านนาอันทรงคุณค่าโดย 
จ ่าย เป ็นค ่าใข ้จ ่ายตามรายละเอ ียดของ 
โครงการฯ ตลอดจนค่าใข้จ่ายอื่นๆที่เก่ียวข้อง 
ในการดำเนินโครงการฯโดยปฏิบัติตามระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใข้จ่าย 
ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ

นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขับกีฬาขององค์กร การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬาของ
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๙ และ ท่ีมี 
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ดำส่ัง หรือหนังสือ 
ส ั่ง ก ารก ำห น ด  แ ล ะ ท ี่แก ้ไข เพ ื่ม เต ิมถ ึง  
บิจจุบัน (กองการศึกษาฯ)

ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ยุทธศาสตร์ 
การพ ัฒนาค ุณภาพฃ ีว ิตและข ุมขนท ้องถ ิ่น  
ให้เข้มแข็ง บนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมขุมซน 
ท ้องถ ิ่นและความย ั่งย ืน เซ ิงน ิเวศ รายการ 
ที ๑๒ หน้า ๑๗๑

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๖๔ และ
ที่ม ืกฎหมาย ระเบ ียบ ข้อบังคับ คำสั่ง หรือ 
หนังสือสั่งการกำหนด และที่แก้ไขเพื่มเติมถึง 
บิจจุบัน (กองการศึกษาฯ)

ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ยุทธศาสตร์ 
การพ ัฒนาคุณภาพชีวิตและข ุมซนท้องถิ่น 
ให้เข้มแข็ง บนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมขุมซน 
ท ้องถ ิ่นและความยั่งย ืนเซ ิงน ิเวศ รายการ 
ท ๑๒ หน้า ๑๗๑



บัญชีแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำฃี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 
อนุมัติเมื่อวันที่ 9  เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำ๓ อเมีองลำพูน จังหวัดลำพูน 
แก้ไขเปลี่ยนแปลง คร้ังท่ี ๑ /  ๒๕๖๕

หน้า ๔๑

แผนงาน งาน งบ
เงินเดือน / 

ค่า... / 
รายจ่ายอื่น

ประ๓ ท 
รายจ่าย

โครงการ/รายการ
งบประมาณ 

อนุมัติ

ค0าข้ีแจงงบประมาณท่ีขอเปล่ียนแปลง

ข้อความเดิม ข้อความใหม่

การศาสนา 
วัฒนธรรม 

และ
นันทนาการ

ศาสนา 
วัฒนธรรม 
ท้องถ่ิน

ดำเนินงาน ค่าไข้สอย รายจ่าย 
เกี่ยวเนื่องกับ 
การปฏิบัติ 

ราขการท่ีไม่ 
เข้าลักษณะ 
รายจ่ายงบ 

รายจ่ายอื่นๆ

โครงการส่งเสริม 
ประเพณีสรงนํ้าวัด 

พระพุทธบาทตากผ้า

๓๐๐,๐๐๐ หน้า ๒๘๘ ข้อ ๐๕ โครงการส่งเสริมประเพณี 
สรงน้ําพระพุทธบาทตากผ้า ต้ังไว้ ๓๐๐,๐๐๐.-บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใข้จ่ายในการดำเนินโครงการ 
ส่งเสริมประเพณีสรงนํ้าวัดพระพุทธบาทตากผ้า 
ร ่วมกับจังหวัดลำพูน คณะสงฆ์จังหวัดลำพูน 
องค ์กรปกครองส ่วนท ้องถ ิ่น องค์กรเอกขน 
ต่าง ๆ เป็นการสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรม 
ประเพณีที่สำคัญของลำพูนให้มั่นคงสิบไป โดย 
จ ่าย เป ็น ค ่า ใข ้จ ่ายต าม รายล ะเอ ียด ข อง  
โครงการ  ๆตลอดจนค่าใข้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ในการดำเน ิน โค รงการฯ  โดยปฏ ิบ ัต ิตาม  
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิก 
จ่ายค่าไข้จ่ายในการจัดงา.น การจัดการ 
แข่งขนกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ

หน้า ๒๘๘ ข้อ ๐๕ โครงการส่งเสริมประเพณี 
สรงน้ําพระพุทธบาทตากผ้า ต้ังไว้ ๓๐๐,๐๐๐.-บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใข้จ่ายในการดำเนินโครงการ 
ส่งเสริมประเพณีสรงนํ้าวัดพระพุทธบาทตากผ้า 
ร่วมกับจังหวัดลำพูน คณะสงฆ์จังหวัดลำพูน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกขน 
ต่าง ๆ เป็นการสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรม 
ประเพณีที่สำคัญของลำพูนให้มั่นคงสืบไป โดย 
จ ่าย เป ็นค ่าใข ้จ ่ายตามรายละเอ ียดของ 
โครงการฯ ตลอดจนค่าใข้จ่ายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
ในการดำเน ินโครงการฯ โดยปฏ ิบ ัต ิตาม 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิก 
ค่าไขจ่้ายในการจัดงาน การจัดกีจกรรมสาธารณะ 
การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขับกีฬาของ

แข่งข้นกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
พ .ศ. ๒๕๕๙แ ล ะท ี่ม ีก ฎ ห ม าย  ระ เบ ีย ใ เ 
ข้อบังคับ คำส่ัง หรือหนังสือสั่งการกำหนด และ 
ท่ีแก้ไขเพิ่มเติมกงบีจจุบัน (กองการศึกษาฯ)

ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ยุทธศาสตร์ 
การพ ัฒนาค ุณภาพช ีว ิตและข ุมขนท ้องถ ิ่น  
ให้เข้มแข็ง บนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมขุมขน 
ท ้องถ ิ่นและความย ั่งย ืนเข ิงน ิเวศ รายการ 
ที ๓๐ หน้า ๑๗๘

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๖๔ และ
ที่มีกฎหมาย ระเบ ียบ ข้อบังคับคำสั่ง หรือ 
หนังสือสั่งการกำหนด และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง 
บีจจุบัน (กองการศึกษาๆ)

ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ยุทธศาสตร์ 
การพ ัฒนาคุณภาพชีว ิตและข ุมขนท้องถ ิ่น 
ให้เข้มแข็ง บนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมขุมขน 
ท ้องถ ิ่นและความย ั่งย ืนเข ิงน ิเวศ รายการ 
ท ๓๐ หน้า ๑๗๘



บัญขีแก้ไขเปล่ียนแปลงคำข้ีแจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 
อนุมัติเม่ือวับท่ี 9  เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำ๓ อเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 
แก้ไขเปล่ียนแปลง คร้ังท่ี ๑ / ๒๕๖๕

แผนงาบ งาน งบ
เงินเดือน / 

ค่า... / 
รายจ่ายอ่ืน

ประ๓ ท 
รายจ่าย

โครงการ/รายการ
งบประมาณ 

อนมัติ

คำข้ีแจงงบประมาณท่ีขอเปล่ียนแปลง

ข้อความเดิม ข้อความใหม่

การศาสนา 
วัฒนธรรม 

และ
นันทนาการ

ศาสนา 
วัฒนธรรม 
ท้องถ่ิน

ดำเนินงาน ค่าใช้สอย รายจ่าย 
เกี่ยวเนื่องกับ 
การปฏิบัติ 

ราซการท่ีไม, 
เช้าลักษณะ 
รายจ่ายงบ 

รายจ่ายอื่นๆ

โครงการปีกอบรม 
และการจัดกิจกรรม 
สืบสานวัฒนธรรม 
ท้องถิ่นประเพณี 

พื้นบ้านภูมิปีญญา 
ท้องถ่ินใน 

จังหวัดลำพน

๑๐๐,0๐๐ หน้า ๒๘๙ ข้อ ๐๖ โครงการปีกอบรมและการจัด 
กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นประเพณี 
พื้นบ้านภูมิปีณูญาท้องถิ่นในจังหวัดลำพูน 
ต้ังไว้ ๑๐๐,๐๐๐.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย 
ในการดำเน ินโครงการป ีกอบรมและการจ ัด 
ก ิจกรรมส ืบสาบวัฒนธรรมท ้องถ ิ่นประเพณ ี 
พ ื้นบ ้านภ ูม ิป ็ญญาท ้องถ ิ่นในจ ังหว ัดลำพ ูน 
โดยจ่ายเป ็นค ่าใช ้จ ่ายตามรายละเอ ียดของ 
โครงการฯ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวช้อง 
ในการดำเนินโครงการฯโดยปฏิบัติตามระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ 
ป ีกอบรมและการเช ้าร ับการป ีกอบรมของ 
เจ ้าหน้าท ี่ท ้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗ และระเบ ียบ 
กระทรวงมหาดไทย ว่าด ้วยการเบ ิกจ ่าย 
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา 
และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๕๙ และท่ีมี 
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำส่ัง หรือหนังสือ 
ส ั่ง ก ารก ำห น ด  แ ล ะท ี่แ ก ้ไข เพ ิ่ม เต ิม ถ ึง  
ปีจจุบัน (กองการศึกษาฯ)

หน้า ๒๘๙ ข้อ ๐๖ โครงการปีกอบรมและการจัด 
กิจกรรมสิบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นประเพณ ี
พื้นบ้านภูมิปีญญาท้องถิ่นในจังหวัดลำพูน 
ต้ังไว้ ๑๐๐,๐๐๐.-บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย 
ในการดำเนินโครงการป ีกอบรมและการจัด 
ก ิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นประเพณี 
พ ื้นบ ้านภ ูม ิป ิญญาท ้องถ ิ่นในจังหวัดลำพ ูน 
โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ ่ายตามรายละเอ ียดของ 
โครงการฯ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวช้อง 
ในการดำเนินโครงการฯโดยปฏิบัติตามระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ 
ป ีกอบรมและการเช ้าร ับการป ีกอบรมของ 
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗ และระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทย..ว่า.ด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย 

ในกา.รจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ 
การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬาของ ฺ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๖๔ และท่ี 
ม ีกฎหมาย ระเบ ียบ  ข้อบังคับ คำสั่ง หรือ 
หนังสือสั่งการกำหนด และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง 
ปีจจฺบัน (กองการศึกษาฯ)



หน้า ๔๓

บัญชีแก้ไขเปล่ียนแปลงคำข้ีแจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 

อนุมัติเม่ือวันท่ี 9  เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำ๓ อเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 

แก้ไขเปล่ียนแปลง คร้ังท่ี ๑ / ๒๕๖๕

แผนงาน งาน งบ
เงินเดือน / 

ค่า... / 
รายจ่ายอ่ืน

ประ๓ ท 
รายจ่าย

โครงการ/รายการ
งบประมาณ 

อนุมัติ

คำข้ีแจงงบประมาณท่ีขอเปล่ียนแปลง

ข้อความเดิม ข้อความใหม่

j

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ยุทธศาสตร์ 
ก า รพ ัฒ น าค ุณ ภ าพ ช ีว ิต ข ุม ข น ท ้อ งถ ิ่น  
ให้เข้มแข็ง บนรากฐานทางวัฒนธรรมขุมขนท้องถ่ิน 
แ ล ะค วาม ย ั่ง ย ืน เซ ิงน ิเวศ  เป ล ี่ย นแป ลง  
คร้ังท่ี ๓/๒๕๖๓ รายการที่ ๒ หน้า ๔

ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖er๒๕๖๕) 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ยุทธศาสตร์ 
ก ารพ ัฒ น าค ุณ ภ าพ ช ีว ิต ข ุม ข น ท ้อ งถ ิ่น  
ให้เข้มแข็งบนรากฐานทางวัฒนธรรมขุมซนท้องถ่ิน 
และความย ั่งย ืน เซ ิงน ิเวศ  เปล ี่ยนแปลง 
คร้ังท่ี ๓/๒๕๖๓ รายการที่ ๒ หน้า ๔



หน้า ๔๔

บัญชีแก้ไขเปล่ียนแปลงคำข้ีแจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 
อนุมัติเม่ือวับท่ี 9  เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำ๓ อเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 
แก้ไขเปล่ียนแปลง คร้ังท่ี ๑ / ๒๕๖๕

แผนงาน งาน งบ
เงินเดือน / 

ค่า... / 
รายจ่ายอ่ืน

ประ๓ ท 
รายจ่าย

โครงการ/รายการ
งบประมาณ 

อนมัติ

คำข้ีแจงงบประมาณท่ีขอเปล่ียนแปลง

ข้อความเดิม ข้อความใหม่

การศาสนา 
วัฒนธรรม 

และ
นันทนาการ

ศาสนา 
วัฒนธรรม 
ท้องถ่ิน

ดำเนินงาน ค่าใช้สอย รายจ่าย 
เกี่ยวเนื่องกับ 
การปฏิบัติ 

ราชการท่ีไม่ 
เช้าลักษณะ 
รายจ่ายงบ 

รายจ่ายอื่นๆ

โครงการ 
ประวัติศาสตร์ 
นครหริฦญชัย

๑๕ 0,000 หน้า ๒๙๐ ข้อ ๐๗ โครงการประวัติศาสตร ์
นครหริภุญขัย ตั้งไว้ ๑๕๐,๐๐๐.-บาท เพื่อ 
จ ่าย เป ็นค ่าใช ้จ ่ายในการดำเน ินโครงการ 
ประวัติศาสตร์นครหริฦญชัย เป็นค่าใช้จ่ายในการ 
ส ืบค ้นเช ื่อมโยงประวัต ิศาสตร์ ส ่งเสริมและ 
อนุรักษ์สืบสานประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม 
วรรณ กรรมของนครหร ิภ ุญ ช ัยรวมท ั้ง เป ็น  
การเท ิดพระเก ียรต ิและแสดงความกต ิ'ญญ 
กตเวทิตาคุณรำลึกถึงปฐมกษัตริย ์ของเมือง 
ลำพูน ทั้งนี้ เพื่อให้เมืองลำพูนเจริญรุ่งเรืองและ 
ร่มเย็น โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามรายละเอียด 
ของโครงการๆ ตลอดจนค ่าใช ้จ ่ายอ ื่นๆ ท่ี 
เกี่ยวช้องในการดำเนินการโครงการฯ ถือปฏิบัติ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการปีกอบรมและการเช้ารับการปีกอบรมของ 
เจ้าหน้าที่ท ้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗ และระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย 
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา 
และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๙ 
และที่มืกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำส่ัง หรือ 
หนังสือสั่งการกำหนด และที่แก้ไขเพื่มเติมถึง 
บิจจุบัน (กองการศึกษาฯ)

หน้า ๒๙๐ ข้อ ๐๗โครงการประวัติศาสตร ์
นครหริฦญขัย ต้ังไว้ ๑๕๐,๐๐๐.-บาท เพ่ือ 
จ ่ายเป ็นค ่าใช ้จ ่ายในการดำเน ินโครงการ 
ประวัติศาสตร์นครหริภุญชัย เป็นค่าใช้จ่ายในการ 
สืบคนเชื่อมโยงประวัต ิศาสตร์ ส่งเสริมและ 
อนุรักษ์สืบสานประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม 
วรรณกรรมของนครหร ิภ ุญช ัยรวมท ั้งเป ็น 
การเท ิดพระเกียรติและแสดงความกตัญญ 
กตเวทิตาคุณรำลึกถึงปฐมกษัตริย์ของเมือง 
ลำพูน ทั้งนี้ เพ่ือให้เมืองลำพูนเจริญรุ่งเรืองและ 
ร่มเย็น โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามรายละเอียด 
ของโครงการฯ ตลอดจนค่าใช ้จ ่ายอื่นๆ ท่ี 
เก่ียวช้องในการดำเนินการโครงการฯ ถือปฏิบัติ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการปีกอบรมและการเช้ารับการปีกอบรมของ 
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗ และระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย 
ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ 
การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬาของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๔ 
และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับคำสั่ง หรือ 
หนังสือสั่งการกำหนด และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง 
บิจจุบัน (กองการศึกษาฯ)



บัญชีแก้ไขเปล่ียนแปลงคำฃ้ีแจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 
อนุมัติเม่ือวันท่ี *) เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำ๓ อเมีองลำพูน จังหวัดลำพูน 
แก้ไขเปล่ียนแปลง คร้ังท่ี ๑ / ๒๕๖๕

หน้า ๔๕

แผนงาน งาน งบ,
เงินเดือน / 

ค่า... / 
รายจ่ายอ่ืน

ประ๓ ท 
รายจ่าย

โครงการ/รายการ
งบประมาณ 

อนุมัติ

คำข้ีแจงงบประมาณท่ีขอเปล่ียนแปลง

ข้อความเติม ข้อความใหม่

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ยุทธศาสตร์ 
การพ ั ฒนาค ุ ณภาพช ี ว ิ ตช ุ มชนท ้ องถ ิ ่ น  
ให้เข้มแข็ง บนรากฐานทางวัฒนธรรมชุมชน 
ท ้องถ ิ่นและความย ั่งย ืนเซ ิงน ิเวศ รายการ 
ท่ี ๒๕ หน้า ๑๗๖

ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ยุทธศาสตร์ 
การพั ฒนาค ุ ณภาพช ี ว ิ ตช ุ มชนท้ องถ ิ ่ น 
ให้เข้มแข็ง บนรากฐานทางวัฒนธรรมชุมชน 
ท ้องถ ิ่นและความยั่งย ืนเซ ิงน ิเวศ รายการ 
ท่ี ๒๕ หน้า ๑๗๖



หน้า ๔๖

บัญชีแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำขี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 
อนุมัติเมือวันที่ 9  เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕ 

องคํการบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำ๓ อเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 
แก้ไขเปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี ๑ /  ๒๕๖๕

แผนงาน งาน งบ
เงินเดือน / 

ค่า... / 
รายจ่ายอ่ืน

ประ๓ ท 
รายจ่าย

โครงการ/รายการ
งบประมาณ 

อนุมัติ

คำข้ีแจงงบประมาณท่ีฃอเปล่ียนแปลง

ข้อความเดิม ข้อความใหม่

การเกษตร ส่ิงแวดล้อม 
และ

ทรัพยากร 
ธรรมซาติ

ดำเนินุงาน ค่าไซ้สอย รายจ่าย 
เกี่ยวเนื่องกับ 
การปฏิบัติ 

ราซการท่ีไม่ 
เข้าลักษณะ 
รายจ่ายงบ 

รายจ่ายอื่นๆ

โครงการส่งเสริมและ 
พ้ืนฟูพ้ืนท่ีสิเขียว

๑,๐๐๐,๐๐๐ หน้า๓๔๑ข้อ ๐๑ โครงการส่งเสริมและพ้ืนฟู 
พื้นที่สีเชียว ตั้งไว้ ๑,๐๐๐,๐๐๐.-บาท เพื่อ 
เป็นค่าไข้จ่ายใบการจัดกิจกรรมการพื้นฟูพื้นที่ 
สิเซียวในจังหวัดลำพูน โดยส่งเสริมการปลูก 
ต้นไม้ให้บริเวณพื้นที่ซุมซนตามแนวถนนซอง 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ี 
สีเขียวในชุมซน เป ็นการลดผลกระทบซอง 
มลภาวะทางอากาศ และฝ่นละอองขนาดเล็ก 
ในพื้นที่ชุมซน โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุและอุปกรณ์ 
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม 
และค่าอ ื่นๆ ทีเ่กี่ยวข้อง ตามรายละเอียดของ 
โ ค ร ง ก า ร ฯ โ ด ย ป ฏ ิ บ ั ต ิ ต า ม ร ะ เ บ ี ย บ  
กระทรวงมหาดไทย ว่าด ้วยค่าใข้จ ่ายในการ 
ป ีกอบรมและการเข ้าร ับการป ีกอบรมของ 
เจ ้า ห น ้า ท ี่ท ้อ ง ถ ิ่น พ .ศ .๒๕๕๗.ระเบ ี ยบ 
กระทรวงมหาดไทย ว่ าด้ วยการเบิ กจ่ าย 
ค่าใข้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขับ

หน้า ๓๔๑ ข้อ ๐๑ โครงการส่งเสริมและพ้ืนฟู 
พื้นที่สิเชียว ต้ังไว้ ๑,๐๐๐,๐๐๐.-บาท เพ่ือ 
เป็นค่าใข้จ่ายในการจัดกิจกรรมการพื้นฟูพ้ืนท่ี 
สเีขียวในจังหวัดลำพูน โดยส่งเสริมการปลูก 
ด้นไม้ให้บริเวณพื้นที่ขุมซนตามแนวถนนของ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ี 
ส ีเขียวในขุมซน เป ็นการลดผลกระทบของ 
มลภาวะทางอากาศ และฝ่นละอองขนาดเล็ก 
ในพื้นที่ขุมซน โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุและอุปกรณ์ 
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม 
และค่าอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามรายละเอียดของ 
โ ค ร ง ก า ร ฯ โ ด ย ป ฏ ิ บ ั ต ิ ต า ม ร ะ เ บ ี ย บ  
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใซ้จ่ายในการ 
ป ีกอบรมและการเข ้าร ับการป ีกอบรมของ 
เจ ้าห น ้าท ี่ท ้อ งถ ิ่น  พ.ศ.๒๕๕๗.ระเบ ี ยบ  
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใข้จ่าย 
ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ

กีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬาของ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๕๙ และ
ที่มกีฎหมาย ระเบ ียบ ข้อบังคับ คำสั่ง หรือ 
หนังสือสั่งการที่กำหนด และที่แก้ไขเพ่ิมเติมใน 
บีจจุบัน (กองสาธารณสุข)

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๖๔ และท่ี
ม ีกฎหมาย ระเบ ียบ ข้อบังคับ คำส่ัง หรือ 
หนังสือสั่งการที่กำหนด และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมใน 
บีจจุบัน (กองสาธารณสุข)



หน้า ๔๗

บัญชีแก้ไขเปล่ียนแปลงคำข้ีแจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 
อนุมัติเม่ือวับท่ี 5> เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 
แก้ไขเปล่ียนแปลง คร้ังท่ี ๑ / ๒๕๖๕

แผนงาน งาบ งบ
เงินเดือน / 

ค่า... / 
รายจ่ายอ่ืน

ประเภท 
รายจ่าย

โครงการ/รายการ
งบประมาณ 

อนุมัติ

คำข้ีแจงงบประมาณท่ีฃอเปล่ียนแปลง

ข้อความเติม ข้อความใหม่

ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ -4อ๕๖๕) 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ยุทธศาสตร์ 
การพ ัฒนาบนศ ักยภาพ๓ ด้าน อุตสาหกรรม 
เกษตร วัฒนธรรม ให้ได้มาตรฐานสากล โดย 
แ น ว ค ิ ด ค ว า ม ย ั ่ ง ย ื น แ ล ะ เ ป ็ น ม ิ ต ร ต ่ อ  
สิ่งแวดล้อม เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ รายการ 
ท่ี ๒ หน้า ๕

ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ -๒๕๖๕) 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาบนศักยภาพ๓ ด้านอุตสาหกรรม 
เกษตร วัฒนธรรม ให้ได้มาตรฐานสากล โดย 
แ นว ค ิ ดค ว า ม ย ั ่ ง ย ื น แ ล ะ เ ป ็ นม ิ ต ร ต ่ อ  
สิ่งแวดล้อม เพิ่มเติม คร้ังท่ี ๓/๒๕๖๔ รายการ 
ท่ี ๒ หน้า ๕



หน้า ๔๘

บัญชีแก้ไขเปล่ียนแปลงคำช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 
อนุมัติเม่ือวันท่ี 9  เดีอน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำ๓ อเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 
แก้ไขเปล่ียนแปลง คร้ังท่ี ๑ / ๒๕๖๕

แผนงาน งาน 4บ
เงินเดือน / 

ค่า... /  
รายจ่ายอื่น

ประเภท 
รายจ่าย

โครงการ/รายการ
งบประมาณ 

อนุมัติ

คำชี้แจงงบประมาณที่ขอเปลี่ยนแปลง

ข้อความเติม ข้อความใหม่

การเกษตร ส่ิงแวดล้อม 
และ

ทรัพยากร 
ธรรมขาติ

ดำเนินงาน ค่าไข้สอย รายจ่าย 
เกี่ยวเนื่องกับ 
การปฏิบัติ 

ราขการท่ีไม่ 
เข้าลักษณะ 
รายจ่ายงบ 

รายจ่ายอื่นๆ

โครงการส่งเสริมพันธุ 
สัตว์นํ้าจืดเพื่อ 

ประซาซน 
ในจังหวัดลำพูน

๓,๐๐๐1๐๐๐ หน้า ๓๔๒ ข้อ ๐๒ โครงการส่งเสริมพันธุสัตว์ 
บ ํ้าจ ีดเพ ื่อประซาขนในจ ังหว ัดลำพ ูน ตั้งไว้ 
๓,๐๐๐,๐๐๐.-บาท เพื่อเป็นค่าใข้จ่ายในการ 
จ ัดก ิจกรรมส ่งเสริมพ ันธ ุส ัตว ์ป ้าจ ืดในพ ื้นท ี่ 
ขุมชน ตามแหล่งป ้าจืดของขุมซน เพื่อเพิ่ม 
ทร ั พยากรสั ตว ์ ป้ าจ ื ดขุ มซนให้ เป็ นแหล่ ง 
ขยายพันธุปลา โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุและอุปกรณ์ 
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม 
และค่าอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามรายละเอียดของ 
โ ค ร ง ก า ร ฯ โ ด ย ป ฏ ิ บ ั ต ิ ต า ม ร ะ เ บ ี ย บ  
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค,าใข ้จ ่ายในการ 
ป ีกอบรมและการเข ้าร ับการป ีกอบรมของ 
เจ ้าห น ้าท ี่ท ้อ งถ ิ่น  พ .ค.๒๕๕๗.ระ เบ ีย บ  
Qระ-ทุรวงม-หาดไทย ว่าด้ว..ย.!m i นกจ ่าย  
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาบ การจัดการแข่งขับกีฬา

หน้า ๓๔๒ ข้อ ๐๒ โครงการส่งเสริมพันธุสัตว์ 
ป ้าจ ืดเพ ื่อประซาขนในจังหวัดลำพูน ตั้งไว้ 
๓,๐๐๐,๐๐๐.-บาท เพื่อเป็นค่าใข้จ่ายในการ 
จ ัดกิจกรรมส่งเสริมพ ันธุส ัตว์ป ้าจืดในพื้นท ี่ 
ขุมขน ตามแหล่งป้าจืดของขุมซน เพื่อเพิ่ม 
ทร ัพยากรส ัตว ์ป ้าจ ืดข ุมขนให ้เป ็นแหล ่ง 
ขยายพันธุปลา โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุและอุปกรณ์ 
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม 
และค่าอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามรายละเอียดของ 
โ ค ร ง ก า ร ฯ  โ ด ย ป ฏ ิ บ ั ต ิ ต า ม ร ะ เ บ ี ย บ  
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใข้จ่ายในการ 
ป ีกอบรมและการเข ้าร ับการป ีกอบรมของ 
เจ ้าห น ้าท ี่ท ้อ งถ ิ่น  พ.ศ.๒๕๕๗.ระ เบ ีย บ  
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าไข้จ่าย 
ในการจ ัดงาน การจ ัดก ิจกรรมสาธารณ ะ

และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ การส่งเสริมกีฬา และการแข ่งข ันก ีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๙ และ
ท ี่ม ีกฎหมาย ระเบี ยบข้ อบั งคั บ คำสั่ง หรือ 
หนังสือสั่งการที่กำหนด และที่แก้ไขเพิมเติมใน 
บีจจุบัน (กองสาธารณสุข)

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๔ และ
ที่ม ีกฎหมาย ระเบ ียบข้อบ ังค ับ คำสั่ง หรือ 
หนังสือสั่งการที่กำหนด และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมใน 
บีจจุบัน (กองสาธารณสุข)



บัญชีแก้ไขเปล่ียนแปลงคำข้ีแจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 

อนุมัติเม่ือวับท่ี 9  เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 

แก้ไขเปล่ียนแปลง คร้ังท่ี ๑ / ๒๕๖๕

หน้า ๔๙

แผนงาน งาน งบ
เงินเดือน / 

ค่า... / 
รายจ่ายอ่ืน

ประเภท 
รายจ่าย

โครงการ/รายการ
งบประมาณ 

อนุมัติ

คำข้ีแจงงบประมาณท่ีขอเปล่ียนแปลง

ข้อความเติม ข้อความใหม่

ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ -  ๒๕๖๕) 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาบนศักยภาพ ๓ ด้าน อุตสาหกรรม 
เกษตร วัฒนธรรม ให้ได้มาตรฐานสากล โดย 
แ น ว ค ิ ด ค ว า ม ย ั ่ ง ย ื น แ ล ะ เ ป ็ น ม ิ ต ร ต ่ อ  
สงแวดล้อม เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ รายการ 
ท่ี ๓ หน้า ๕

ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ -  ๒๕๖๕) 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาบนศักยภาพ ๓ ด้าน อุตสาหกรรม 
เกษตร วัฒนธรรม ให้ได้มาตรฐานสากล โดย 
แ นว ค ิ ดค ว า มย ั ่ ง ย ื น แล ะ เ ป ็ นม ิ ต ร ต ่ อ  
สิ่งแวดล้อม เพ่ิมเติม คร้ังท่ี ๓/๒๕๖๔ รายการ 
ท่ี ๓ หน้า ๕



๑.หัวหน้าสำนักปลัด ฯ เลขานุการองค์การ ๆ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ฯ และผู้อำนวยการกองสาธารณสุข เนื่องจาก ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 
การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๔ ได้ประกาศในราขกิจจาบุเบกษา ณ วันท่ี ๒๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔ 
ให้ยกเลิกระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใซ้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๙ 
และมืความคลาดเคลื่อนของรายละเอียดค0าซี้แจงงบประมาณฯ เพื่อให้ถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราขการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๕ 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ จึงมีความจำเป็นต้องขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำขี้แจงฯ การเปลี่ยนแปลงคำขี้แจงครั้งนี้เป็นอำนาจอนุมีตของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ ข้อ ๒๘

(นางณัซขา สิทธิไพศาล)
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

วันท่ี พ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔

หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา รักษาราขการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสำพูน รักษาราซการแทน

ผู้อานวยการกองการศิกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
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๔. การอบุม้ติ 
๔.๑ ผู้บริหารท้องถิ่น 
ความเห็น..............

หน้า ๔๑

(ลงซ่ือ)
(นายบรรทม คนขยัน)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รักษาราขการแทน
ผ้อำนวยการกองคลัง 

ว ัน ท ี่1ดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๖๔

(ลงซ่ือ)
(นายเสฐ1เ»ย ลเขยววงศ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
วันที่ น^ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๖๔

(ลงซ่ือ)
(นายอนุสรณ์ วงศวรรณ)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
วันที่ 9  ■■ดือน พฤศจิกายน พ-ศ- ๒๔๖๔


