
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
เร่ือง การแกไขเปลี่ยนแปลงคำซี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

(คร้ังท่ี ๓)

ด ้วยนายกองค ์การบร ิหารส ่วนจ ังหว ัดลำพ ูน  ได ้อน ุม ัต ิให ้แก ้ไขเปล ี่ยนแปลงคำช ี้แจง 
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕:๖๕; (ครั้งที่ ๓) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย 
วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๒๘ รายละเอียดตามบัญขีแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
คำชี้แจงฯ แนบท้ายประกาศ

ฉะน้ัน เพื่อให้เปีนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๓๒ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน จึงประกาศการแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
คำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (คร้ังท่ี ๓) มาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันท่ี \»5> เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒(ร:๖๕

— 1

(นายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน



หน้า ๑
บัญชีแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำขี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕  

อนุมัติเมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๕
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำ๓ อเมีองลำพูน จังหวัดลำพูน 

แก้ไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๓ /  ๒๕๖๕

แผนงาน งาน งบ
เงินเดือน /  

คำ... /  
รายจ่ายอื่น

ประ๓ ท 
รายจ ่าย โครงการ/รายการ งบประมาณ 

อนุมัติ

คำขี้แจงงบประมาณที่ขอเปลี่ยนแปลง

ข้อความเดิม ข้อความใหม่

การรักษา 
ความสงบ 

ภายใน

ฟ้องกันและ 
บรรเทา 

สาธารณภัย

ดำเนินงาน ค่าใช้สอย รายจ่าย 
เกี่ยวเนื่องกับ 

การปฏิบัติ 
ราซการที่ไม่ 
เช้าลักษณะ 
รายจ่ายงบ 

รายจ่ายอื่นๆ

โครงการพัฒนา 
ศักยภาพ

อาสาสมัครฟ้องกัน 
ภัยฝ่ายพลเรือน 

ประจำปี 
พ.ศ. ๒๕๖๕

๑ ,0๐ ๐ ,๐ ๐ ๐ ๑) หน ้า๒๑๐ข ้อ 0๑ โครงการพัฒนาศักยภาพ 
อาสาสม ัครฟ ้องก ันภ ัยฝ ่ายพลเร ือน ประจำปี 
พ.ศ. ๒๕๖๕ ตั้งไว้ ๑ ,0 ๐ 0 ,๐ 0 0  บาท เพื่อเป็น 
ค,าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมให้ความรู้ การปีกอบรม 
จ ัดต ั้งและป ีกอบ รม ท บ ท วน แก ่อาส าส ม ัคร 
ฟ้องกันภัยฝ่ายพลเรือนในจังหวัดลำพูนในการพัฒนา 
ศักยภาพและเตรียมความพร้อมในการฟ้องกันภัย 
โดยจ่ายเป ็นค ่าว ัสด ุและอ ุปกรณ ์ ค่าตอบแทน 
วิทยากร ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม และค่าใช้จ ่าย 
อื่น  ๆ ที่เกี่ยวช้อง ตามรายละเอียดของโครงการ 
โดยปฏ ิบ ัต ิตามระเบ ียบกระทรวงมห าดไทย 
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการปีกอบรมและการเช้ารับ 
การปีกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗, 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย 
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา 
และการส ่งน ักก ีฬ าเข ้าร ่วมการแข ่งข ัน ก ีฬ า 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ 
และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง หรือ 
หนังสือสั่งการที่กำหนด และที่แก้ไขเพิ่มเติมใน 
ฟ้จจุบัน (สำนักปลัดๆ)

ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ -  ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาคุณภาพขีวิตและชุมชนท้องถ่ินให้เข้มแข็ง 
บนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมขนท้องถิ่นและ 
ความย่ังยืนเฃิงนิเวศ เปล่ียนแปลง คร้ังท่ี ๓/๒๕๖๔ 
รายการที่ ๙  หน้า ๗

๑) หน้า ๒๑๐ ข้อ ๐ ๑ โครงการพัฒนาศักยภาพ 
อาสาสม ัครฟ ้องก ันภ ัยฝ ่ายพลเร ือน ประจำป ี 
พ.ศ. ๒๕๖๕ ตั้งไว้ ๑ ,๐ ๐ ๐ ,0๐ ๐  บาท เพื่อเป็น 
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมให้ความรู้ การปีกอบรม 
จ ัดต ั้งแล ะป ีก อ บ รม ท บ ท วน แก ่อ าส าส ม ัค ร  
ฟ้องกันภัยฝ่ายพลเรือนในจังหวัดลำพูนในการพัฒนา 
ศักยภาพและเตรียมความพร้อมในการฟ้องกันภัย 
โดยจ ่ายเป ็นค ่าว ัสด ุและอ ุปกรณ ์ ค่าตอบแทน 
วิทยากร ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม และค่าใช ้จ ่าย 
อื่น  ๆ ที่เก ี่ยวช้อง ตามรายละเอียดของโครงการ 
โดยป ฏ ิบ ัต ิตามระเบ ียบกระทรวงมห าดไทย 
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการปีกอบรมและการเช้ารับ 
การปีกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗, 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย 
ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริม 
ก ีฬา และการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๖๔และที่มีกฎหมาย ระเบียง1 
ข้อบังคับ คำสั่ง หรือหนังสือสั่งการที่กำหนด 
และที่แก้ไขเพิ่มเติมในฟ้จจุบัน (สำนักปลัดๆ)

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ -  ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนท้องถ่ินให้เข้มแข็ง 
บนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมขน้ท้องถิ่น้และ 
ความยั่งยืนเซิงนิเวศ เปล่ียนแปลง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ 
รายการที่ ๙ หน้า ๗



บัญชีแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำซี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 
อนุมัติเมื่อวันที่ V)9 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๕ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำเภอเม ีองลำพ ูน จังหวัดลำพูน 
แก้ไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๓ /  ๒๕๖๕

หน้า ๒

แผนงาน งาน งบ
เงินเดีอน /  

ค่า... /  
รายจ่ายอื่น

ประ๓ ห 
รายจ่าย โครงการ/รายการ งบประมาณ 

อนุมัติ

คำชี้แจงงบประมาณที่ขอเปลี่ยนแปลง

ข้อความเดิม ข้อความใหม่

สังคม
สงเคราะห์

สวัสดิการ 
สังคมและ 

สังคม 
สงเคราะห์

ดำเนินงาน ค,าใข้สอย รายจ่าย 
เกี่ยวเนื่องกับ 

การปฏิบัติ 
ราซการที่ไม่ 
เข้าลักษณะ 
รายจ่ายงบ 

รายจ่ายอื่นๆ

โครงการช่วยเหลือ 
ประซาซนด้านการ 
ให้ความช่วยเหลือ 

เกษตรกรผู้มี 
รายได้น้อยของ 
องค์การบริหาร 

ส่วนจังหวัดลำพูน 
ประจำปี 

พ.ศ. ๒๕๖๕

๒๐๐,๐๐๐ ๒) หน้า ๒ ๖๖ ข้อ ๐๒ โครงการช่วยเหลือ 
ประขาขนด้านการให้ความช่วยเหลือเกษตรกร 
ผู้มีรายได้น้อยขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ลำพูน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ต้ังไว้ ๒๐๐,๐๐๐.-บาท
เพ ื่อ เป ็น ค ่าใ ข ้จ ่าย ใ น โ ค ร ง ก า ร ช ่ว ย เห ล ือ  
ประชาซนด้านการให้ความช่วยเหลือเกษตรกร 
ผู้ม ัรายได้น้อยซององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ลำพูน โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ 
เครื่องด ื่ม ค ่าเช ่าท ี่พ ัก  ค ่าตอบแทนว ิทยากร 
ค่ายานพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าไข้จ่ายอื่นๆ 
ท ี่เก ี่ยวข ้อ ง ตามรายละเอ ียดซองโครงการฯ 
โดยปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย 
ค่าใข ้จ ่ายเพ ื่อช ่วยเหลือประขาชนตามอำนาจ  
หน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๖๐, 
ระเบ ียบกระทรวงมหาดไทยว่าด ้วยค ่าใข ้จ ่าย 
ในการป ีกอบรมและการเข ้าร ับการป ีกอบรม 
ของเจ ้าห น ้าท ี่ท ้องถ ิ่น  พ.ศ.๒๕๕๗, ระ เบ ียบ  
กระทรวงมหาดไทย ว ่าด ้วยการเบ ิกค ่าใข ้จ ่าย 
ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริม 
กีฬา และการแช่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๔, ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยค่าใข้จ่ายในการเดินทางไปราซการซอง 
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ และที่มีกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ คำสั่ง หรือหนังสือสั่งการที่กำหนด 
และที่แก้ไขเพิ่มเดิมในป็จจุบัน (สำนักปลัดๆ)

๒) หน้า ๒ ๖๖ ข้อ ๐๒ โครงการช ่วยเห ล ือ  
ประขาขนด้านการให้ความช่วยเหลือเกษตรกร 
ผู้ม ีรายได้น ้อยขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ลำพูน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ต้ังไว้ ๒๐๐,๐๐๐.-บาท
เพ ื่อ เป ็น ค ่า ใ ข ้จ ่า ย ใ บ โ ค ร ง ก า ร ช ่ว ย เห ล ือ  
ประขาซนด้านการให้ความช่วยเหลือเกษตรกร 
ผู้มรีายได้น้อยซององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ลำพูน โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ 
เคร ื่องด ื่ม ค ่า เช ่าท ีพ่ ัก ค ่าตอบ แท น ว ิท ยากร 
ค่ายานพาหนะค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
ท ี่เก ี่ยวข ้อ ง ตามรายละเอ ียดของโครงการฯ 
โดยปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย 
ค ่าใช ้จ ่ายเพ ื่อช ่วยเหลือประซาชนตามอำนาจ  
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.๒๕๖๐ 
และท ี่แก ้ไขเพ ิ่มเต ิม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒ ๕๖๑.
ระเบ ียบกระทรวงมหาดไทยว่าด ้วยค ่าใช ้จ ่าย 
ในการปีกอบรมและการเข้ารับการปีกอบรมของ 
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗, ระเบียบกระทรวง 
มหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 
การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และ 
การแช่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๖๔,ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย 
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราขการของเจ้าหน้าที่ 
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๕และท ีแ่ก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๔) 
พ.ศ. ๒๕๖๑.หนังลือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 
๐๘๐๘.๒/ว ๗๗๙๘ ลงวับที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓



บัญชีแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 
อนุมัติเมื่อวับที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒<£๖๕

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำ๓ อเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 
แก้ไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๓ /  ๒๕๖๕

หน้า ๓

แผนงาน งาบ งบ
เงินเดือน /  

ค่า... /  
รายจ่ายอื่น

ประ๓ ท 
รายจ่าย โครงการ/รายการ งบประมาณ 

อนุมัติ

คำชี้แจงงบประมาณที่ฃอเปลี่ยนแปลง

ข้อความเดิม ข้อความใหม่

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาคุณภาพซีวิตและชุมขนท้องถ่ินให้เข้มแข็ง 
บนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมซนท้องถิ่นและ 
ความยั่งยืนเซิงนิเวศ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ 
รายการที่ ๑ หน้า ๙

เรื่อง ค่าใข้จ่ายในการให้ความข่วยเหลือเกษตรกร 
ผ ้ม ืรายได ้น ้อยตามอำนาจห น ้าท ี่ขององค ์กร
ปกครองส ่วนท ้องถ ิ่น  และที่มืกฎหมายระเบียบ 
ข้อบังคับ คำสั่ง หร ือหน ังส ือส ั่งการท ี่กำหนด 
และที่แก้ไขเพิ่มเติมในปีจจุบัน (สำนักปลัดๆ)

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ -  ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนท้องถ่ินให้เข้มแข็ง 
บนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่นและ 
ความยั่งยืนเซิงนิเวศ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ 
รายการที่ ๑ หน้า ๙



หน้า ๔
บัญชีแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 

อนุมัติเมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๕
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำ๓ อเมีองลำพูน จังหวัดลำพูน 

แก้ไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๓ /  ๒๕๖๕

แผนงาน งาน งบ
เงินเดือน /  

ค่า... /  
รายจ่ายอื่น

ประ๓ ห 
รายจ่าย โครงการ/รายการ งบประมาณ 

อนุมัติ

คำชี้แจงงบประมาณที่ขอเปลี่ย ่นแปลง

ข้อความเติม ข้อความใหม่

สังคม
สงเคราะห์

สวัสดิการ 
สังคมและ 

สังคม 
สงเคราะห์

ดำเนินงาน ค่าไซ้สอย รายจ่าย 
เกี่ยวเนื่องกับ 

การปฎิบ้ต 
ราชการที่ไม่ 
เข้าลักษณะ 
รายจ่ายงบ 

รายจ่ายอื่นๆ

โครงการช่วยเหลือ 
ประซาซนด้านการ 
ส่งเสริมและพัฒนา 
คุณภาพชีวิตซอง 
องค์การบริหาร 

ส่วนจังหวัดลำพูน 
ประจำปี 

พ.ศ. ๒๕๖๕

๓๐๐,๐๐๐ ๓) หน้า ๒๖๗ ข้อ ๐๓ โครงการช่วยเหลือ 
ประขาซนด้านการส่ งเสริมและพัฒนาคุ ณภาพชีวิ ต 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ประจำป ี
พ.ศ.๒๕๖๕ต้ังไว้ ๓๐๐,๐๐๐.-บาท เพ่ือเป็นค่าใข้จ่าย 
ในโครงการช่วยเหลือประขาซนด้านการส่งเสริม 
และพัฒนาคุณภาพซีวิตฃององค์การปริหารส่วนจังหวัด 
ลำพูน เพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมบุษยซน 
ท ี่ได ้ร ับบร ิการจากรัฐ โดยจ ่ายเป ็นค ่าอาหาร 
ค่าอาหาฟางและเครื่องด่ืม ค่าเช่าที่พัก ค่าตอบแทน 
วิทยากร ค่ายานพาหนะ ค ่าว ัสด ุอ ุปกรณ ์ และ 
ค่าเข้จ่,ายอ่ืน  ๆท่ีเภ่ียว,ข้อง ตามรายละ!อียดฃองโครงการๆ  
โดยปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย 
ค่าไขจ้่ายเพ่ือช่วยเหลือประชาขนตามอำนาจหน้าที ่
ขององค ์กรปกครองส ่วนท ้องถ ิ่น  พ.ศ.๒๕๖๐.

๓) หน้า ๒๖๗ ข้อ ๐๓ โครงการช ่วยเหล ือ  
ประชาซนด้าบการส่ งเสริมและพัฒบาคุ ณภาพชีวิ ต 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ประจำป ี
พ.ศ.๒๕๖๕ ต้ังไว้ ๓๐๐,๐๐๐.-บาท เพ่ือเป็นค่าไข้จ่าย 
ในโครงการช่วยเหลือประขาซนด้านการส่งเสริม 
และพัฒนาคุ ณภาพชีวิ ตขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ลำพูน เพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยซน 
ท ี่ได ้ร ับบร ิการจากร ัฐ โดยจ ่ายเป ็น ค ่าอาห าร 
ค่าอาหาฟางและเครื่องดื่ม ค่าเช่าทีพ่ัก ค่าตอบแทน 
วิทยากร ค่ายานพาหนะ ค ่าว ัสด ุอ ุปกรณ ์ และ 
ค่าไข้จ่ายอ่ืนๆท ี่เก่ียวข้องตามรายละอียดของโครงการฯ 
โดยปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย 
ค่าไขจ้่ายเพื่อช่วยเหลือประชาขนตามอำนาจหน้าที ่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินพศ๒๕๖๐แคะท่ีแก้ไข

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด ้วยค ่าไข ้จ ่าย 
ใบการปีกอบรมและการเข้ารับการ'ฝึกอบรมของ 
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗, ระเบียบกระทรวง 
มหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าไข้จ่ายในการจัดงาน 
การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และการ 
แช่งข ันกีฬาฃององค์กรปกครองส ่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๖๔, ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย 
ค่าไข้จ่ายไนการเดินทางไปราซการของเจ้าหน้าที่ 
ท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๕๕ และทีแ่ก้ไขเพ่ืมเติมถึง (ฉบับท่ี ๔) 
พ.ศ.๒๕๖๑ และที่มกีฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
คำส่ัง หรือหนังสือสั่งการที่กำหนด และท ี่แก้ไข 
เพื่มเดิมในบีจจุบัน (สำนักปลัดฯ)

เพิ่มเติม(ฉบับท่ี ๒ )พ.ศ.๒ ๕๖๑.ระเบียบกระทรวง 
มหาดไทย ว่าด้วยค่าไข้จ่ายในการปีกอบรมและ 
การเข ้าร ับการป ีกอบรมของเจ้าหน้าท ี่ท ้องถ ิ่น 
พ.ศ.๒๕๕๗, ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย 
การเบิกค่าไข้จ่ายในการจัดงาน การจัดกีจกรรม 
สาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และการแช่งขันกีฬาของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๖๔, ระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าไข้จ่ายในการเดินทาง 
ไปราซการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๕ และ 
ท ีแ่ก้ไขเพิ่มเดิมถึง(ฉบับท่ี ๔) พ.ศ.๒๕๖๑และที่มี 
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำส่ัง หรือหนังสือส่ังการ 
ทีก่ำหนด และท่ีแก้ใขเพ่ิมเดิมในบีจจุบัน (สำนักปลัดฯ)



บัญชีแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำซี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 
อนุมัติเมื่อวันที่ พ> เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๕ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำ๓ อเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 
แก้ไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๓ /  ๒๕๖๕

หน้า ๕

แผนงาน งาน งบ
เงินเดือน /  

ค่า... /  
รายจ่ายอื่น

ประ๓ ห 
รายจ่าย โครงการ/รายการ งบประมาณ 

อนุมัติ

คำขี้แจงงบประมาณที่ขอเปลี่ยนแปลง

ข้อความเติม ข้อความใหม่

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ -๒£๖>๕) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ยุทธศาสตร์ 
การพ ัฒนาคุณภาพชีว ิตและชุมชนท้องถิ่นให ้ 
เข ้มแข็งบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมซน 
ท ้อ งถ ิ่น แ ล ะค วาม ย ั่งย ืน เซ ิงน ิเวศ  เพ ิ่ม เต ิม  
คร้ังท่ี ๓/๒๕๖๔ รายการที่ ๒ หน้า ๙

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ -  ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ยุทธศาสตร์ 
การพ ัฒนาค ุณภาพช ีว ิตและช ุมชนท ้องถ ิ่นให ้ 
เข ้มแข ็งบนรากฐานท ุนทางว ัฒนธรรมช ุมชน 
ท ้อ งถ ิ่น แ ล ะ ค ว าม ย ั่งย ืน เซ ิงน ิเว ศ  เพ ิ่ม เต ิม  
คร้ังท่ี ๓/๒๕๖๔ รายการที่ ๒ หน้า ๙



ห'นา ๖
'บัญชีแกไขเปลี่ยนแปลงคำขี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 

อนุมัติเมื่อวันที่ พ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๕ 
องคํการบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำ๓ อเมีองลำพูน จังหวัดลำพูน 

แก้ไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๓ /  ๒๕๖๕

แผนงาน งาน งบ
เงินเดือน /  

ค่า... /  
รายจ่ายอื่น

ประ๓ ท 
รายจ่าย โครงการ/รายการ งบประมาณ 

อนุมัติ

คำขี้แจงงบประมาณที่ขอเปลี่ยนแปลง

ข้อความเดิม ข้อความใหม่

๔) หน้า ๒๙๔ ข้อ 0 ๑  โครงการส่งเสริม 
แ ล ะ พ ัฒ น าก ารท ่อ ง เท ี่ยวใน จ ังห ว ัด ล ำพ ูน  
ตั้งไว้ ๓ .๐๐๐.๐๐๐.-บาท เพ ื่อ เป ็น ค ่าใข ้จ ่าย  
การส่งเสริมและพัฒนา,ฝึกทักษะ การเป็นผ้นำ

๔) หน้า ๒๙๔ ข้อ ๐๑ โครงการส ่งเส ร ิม  
แ ล ะ พ ัฒ น าก าร ท ่อ ง เท ี่ย ว ใน จ ังห ว ัด ล ำพ ูน  
ตั้งไว้ ๓ .๐๐๐.๐๐๐.-บาท เพ ื่อ เป ็น ค ่าใช ้จ ่าย  
ใน การจ ัดก ิจกรรมตามรายละเอ ียดโครงการ

เที่ยวที่ม ีความพร้อมในการนำความร้ไปใช้ใน 
การเผยแพร่ประขาสัมพันธ์ของเด็ก เยาวขน และ 
ผ้ที่เกี่ยวข้องในจังหวัดลำพน เพื่อปลกจิตสำนึก 
ให ้เยาวขน และคนในท้องลิ่น เห ็นคณค่ารัก

ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดลำพน 
การฝึกลบรม การประ'ทุมสัมมนา การศึกษาดงาบ 
การสำรวจแหล่งท่องเที่ยว การบริหารจ ัดการ 
ก าร ท ่อ ง เท ี่ย ว ข ม ช น  ก าร พ ัฒ น าศ ัก ย ภ าพ

และภม ิใจในซมซนของตนเอง โดยจ ่ายเป ็น ด ้าน ก ารท ่องเท ี่ยว  การจ ัดก ิจกรรมส ่งเส ร ิม
ค่าการฝึกอบรม ค่าทัศนศึกษาดงาน ค่าตอบแทน 
ว ิท ย า ก ร  ค ่า จ ัด ท ำ เอ ก ส า ร  ค ่า ฮ า ห า ร

การท ่องเท ี่ยว การจ ัดท ำส ื่อป ระซาส ัมพ ันธ ์ 
การท ่องเท ี่ยว และกิจกรรมอื่นๆ ท ี่เก ี่ยวข ้อง

ค ่าอาห ารว ่างและเคร ื่องด ื่ม  ค ่าว ัสดอปกรณ ์ ตลอดจนการดำเนินการแบบบรณาการ'ร่วมกับ
ที่จำเป ็นในการจัดกิจกรรมและค่าใช้จ ่ายอื่นๆ 
ท ี่เก ี่ยวข ้อ ง  ตามรายละเอ ียดของโครงการฯ

ห น ่วยงาน ภาคร ัฮ  ส ่วนราซการ ภาคเอกขน  
ภ าค ป ระ ข าข น  องค ์กรอ ิสระ แล ะผ ้ม ีส ่วน

โดยปฏ ิบ ัต ิตามระเบ ียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึก 
อบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗, ระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทย ว ่าด ้วยการเบ ิกค ่าใช ้จ ่าย 
ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริม 
กีหา และการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องลิ่น พ.ศ. ๒๕๖๔, ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ 
เจ ้าห น ้าท ี่ท ้อ งถ ิ่น  พ .ศ .๒๕๕๕และแก ้ไข  
เพ ิ่ม เต ิม ถ ึง (ฉบับที่ ๔) พ .ศ .๒๕๖๑ และที่ม ี 
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับคำส่ัง หรือหนังสือส่ังการ 
ท่ีกำหนด และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมใ'นปืจจุบัน (สำนักปลัดฯ)

เก ี่ยวข ้อง โดยจ ่าย เป ็น ค ่าตอบ แห น ว ิท ยากร 
ค ่าว ัสดล ุง!กรณ ์ ค ่าจ ัดท ำเอกส าร ค ่าอาห าร 
ค ่า อ า ห า ร ว ่า ง แ ล ะ เค ร ื่อ ง ด ื่ม  ค ่า เข ่า ท ี่พ ัก
ค่ายาบพาหนะ ค่าเดินทางไปราขการ ค่าเผยแพร่ 
ประซาส ัมพ ันธ ์ ค ่าจ ัดทำส ื่อประซาส ัมพ ันธ ์ 
ค ่าใช ้จ ่าย ใบ ก ารจ ัด งาน  แ ล ะก ิจก รรม เพ ื่อ
ส ่ง เส ร ิม ก ารท ่อ งเท ี่ยว  แ ล ะ ค ่าใช ้จ ่าย อ ื่น ๆ
ท ี่เก ี่ย ว ข ้อ งก ับ ร าย ล ะ เอ ีย ด ข อ งโ ค ร งก าร ฯ
โดยปฏ ิบ ัต ิตามระเบ ียบกระทรวงมห าดไทย 
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับ 
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗, 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิก

การศาสนา 
วัฒนธรรม และ 

นันทนาการ

วิชาการ 
วางแผน 

และส่งเสริม 
การท่องเท่ียว

ดำเนินงาน ค่าใช้สอย รายจ่าย 
เกี่ยวเนื่องกับ 

การปฏิบัติ 
ราชการที่ไม่ 
เช้าลักษณะ 
รายจ่ายงบ 

รายจ่ายอื่นๆ

โครงการส่งเสริม 
และพัฒนา 

การท่องเที่ยว 
ในจังหวัดลำพน

๓,๐๐๐,๐๐๐



หน้า ๗
บัญชีแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 

อนุมัติเมื่อวับที่ พ  เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๕ 
องคํการบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำ๓ อเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 

แก้ไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๓ /  ๒๕๖๕

แผนงาน งาน งบ
เงินเดือน /  

ค่า... /  
รายจ่ายอื่น

ประ๓ ท 
รายจ่าย โครงการ/รายการ งบประมาณ 

อนุมัติ

คำชี้แจงงบประมาณที่ขอเปลี่ยนแปลง

ข้อความเติม ข้อความใหม่

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนท้องถ่ินให้เข้มแข็ง 
บนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมซนท้องถิ่นและ 
ความยั่งยืนเซิงนิเวศ เปล่ียนแปลง คร้ังท่ี ๓/๒๕๖๔ 
รายการที่ ๑๒ หน้า ๑๐

ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริม 
กีฬา และการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๔, ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว ่าด ้วยค ่าใข ้จ ่ายในการเด ินทางไปราขการของ 
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๕ และแก้ไขเพิ่มเติม 
ถึง (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ และท่ีมืกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ คำสั่ง หรือหน ังส ือส ั่งการท ี่กำหนด 
และที่แก้ไขเพิ่มเติมในบีจจุบัน (สำนักปลัดๆ)

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ -  ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมซนท้องถ่ินให้เข้มแข็ง 
บนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมซนท้องถิ่นและ 
ความย่ังยืนเซิงนิเวศ เปล่ียนแปลง คร้ังท่ี ๓/๒๕๖๔ 
รายการที่ ๑๒ หน้า ๑๐



I

๑. หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เจ้าของงบประมาณที่ขอเปลี่ยนแปลงคำซี้แจง
เนื่องจาก ๑) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใข้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๔๖๔
ได้ประกาศในราซกิจจาบุเบกษาณ ว ัน ท ี่๒๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๔๖๔ให้ยกเลิกระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเช้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๔๔๙

๒) มีการเที่มเติมระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการข่วยเหลือประซาขนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๔๖๐ ให้ครอบคลุมสอดคล้องกับอำนาจ 
หน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น เพื่อช่วยเหลือประซาซนตามอำนาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและเพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีแนวทางปฎิบีตที่ขัดเจนตามระเบียบๆ 

๓) รายละเอียดคำขึ้แจงา ไม่ครบล้วนตามแผนงานโครงการด้านการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวที่ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนได้ให้การอนุมีตในหลักการไว้ 
การเปลี่ยนแปลงคำซี้แจงครั้งนี้เบีนอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๔๖๓ ข้อ ๒๘

หน้า ๘

(ลงซ่ือ)
(นางสาวณปภัซ อุตตมขัย)

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
วัน'ท่ี § > ^ \เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๖๔

หัวหน้าหน่วยงานร!ลัง J  K
ความ เห็น........jJ/jfa ŷ . . . '  °  3. %

๓.เจ้าหน้าที่งบประมาณ V J  0  /  —
ค ว โ ™  ^ ^ ^ ^ . . 1̂ . ^ ' ^ ^ ^  ^ ^ . . ^ ^ . r

๔.การอนุมีต 
๔.๑ ผู้บริหารท้องถิ่น 
ความเห็น.....

(ลงซ่ือ)
(นางวลัยพ**'ต ุ๊?คง)

ผู้อำนวยการกองคลัง
วันท่ี *<£*1เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๖๔

(ลงซ่ือ)
.(นายเสริมขัย ลเขียววงค์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
วันท่ี พ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

(ลงซ่ือ) — ^ — ไ
(นายอนุสรณ์ วงค์วรรณ)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
วันที่̂ 8 9  เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๖๔


