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บทท่ี  1 
บทนำ 

 
1. ความเปนมา 
 งบประมาณเปนทรัพยากรที่มีอยูอยางจำกัด  แตความตองการใชจำนวนมาก  การบริหารงบประมาณจึง
ตองมุงเนนความคุมคาและเกิดประโยชนสูงสุด  ที่ผานมาองคการบริหารสวนตำบลแมกรณ  มีการโอนและแกไข
เปลี่ยนแปลงงบประมาณเปนประจำทุกป  ดังนั้น  ผูปฏิบัติงานจึงตองมีความรู  ความเขาใจอยางลึกซ้ึง  เพ่ือใหการ
ปฏิบัติถูกตองตามกฎหมาย  ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ 
 งานนโยบายและแผน  มุงท่ีปรับปรุง  พัฒนา  และยกระดับการปฏิบัติงานการโอนและแกไขเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ  โดยการสงเสริมใหมีการจัดทำคูมือการปฏิบัติงานการโอนและแกไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ  เพ่ือใช
เปนแนวปฏิบัติในการทำงานของสวนราชการตาง ๆ  ขององคการบริหารสวนตำบลแมกรณ  ใหมีประสิทธิภาพ
ตอไป 
 
2. วัตถุประสงค 
 2.1  เพื่อใหนักวิเคราะหนโยบายและแผน  และผูปฏิบัติงานทุกสวนราชการ  ไดมีความรู  ความเขาใจ
กระบวนการโอนและแกไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
 2.2  เพ่ือใหนักวิเคราะหนโยบายและแผน  และผูปฏิบัติงานทุกสวนราชการ  สามารถนำความรูไปใชเปน
แนวทางในการปฏิบัติงาน  เพ่ือลดความผิดพลาด  เกิดผลสัมฤทธิ์ตองานอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 2.3  เพ่ือใหกระบวนการโอนและแกไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ  มีรูปแบบและแนวทางท่ีชัดเจน 
 
3.  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

3.1  นักวิเคราะหนโยบายแลแผน  และผูปฏิบัติงานทุกสวนราชการ  มีความรู  ความเขาใจการโอนและ
แกไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 

3.2  องคการบริหารสวนตำบลแมกรณ  มีรูปแบบ  แนวทาง  กระบวนการโอนและแกไขเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ  ท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 
4.  กฎหมายท่ีเกี่ยวของ 
 4.1  พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน   
พ.ศ.  2542  และท่ีแกไขเพ่ิมเติม  (ฉบับท่ี  2)  พ.ศ.  2549 
 4.2  พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง  พ.ศ.  2561 
 4.3  พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ  พ.ศ.  2561 
 4.4  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน   
พ.ศ.  2563 
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 4.5  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่  มท 0808.2/ว 1095  ลงวันที่  28  พฤษภาคม  
2564  เรื ่อง  รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ  -  รายจาย  งบประมาณรายจายประจำปขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 
 4.6  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  ท่ี  มท 0808.2/ว 2268  ลงวันท่ี  5  ตุลาคม  2564  
เรื่อง  แกไขคำผิดและเพิ่มเติมขอความรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ  -  รายจาย  งบประมาณรายจาย
ประจำปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 4.7  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0808.2/ว  1627  ลงวันที่  22  มีนาคม  2564  เรื่อง
หลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจำป  ท่ีเบิกจายในลักษณะคาใชสอย  
วัสดุ  และคาสาธารณูปโภค 
 4.8  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0808.2/0444  ลงวันที่  24  มกราคม  2561  เรื่องการ
กำหนดหลักเกณฑเขียนรายละเอียดคำชี้แจงงบประมาณรายจายในหมวดคาตอบแทน  คาใชสอย  และคาวัสดุ  
(ประเภทรายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายงบรายจายอ่ืน  ๆ) 
 4.9  บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ  กองมาตรฐานงบประมาณ  1  สำนักงบประมาณ 
 4.10  เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร 
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บทท่ี  2 
การโอนเงินงบประมาณ 

 
การโอนเงินงบประมาณ  แบงเปน  2  ลักษณะ 
 ลักษณะที่  1  การโอนเงินงบประมาณรายจายตาง  ๆ  เปนอำนาจอนุมัติของคณะผูบริหารทองถ่ิน
(ระเบียบกระทวงมหาดไทย  วาดวยวิธีการงบประมาณ  พ.ศ.  2563  ขอ  26)  หมายความวา  หนวยงาน
เจาของงบประมาณ  มีความจำเปนตองโอนงบประมาณในงบกลาง  งบบุคลากร  งบดำเนินงาน  งบเงินอุดหนุน  
และงบรายจายอ่ืน  เปนอำนาจอนุมัติของนายกองคการบริหารสวนตำบลแมกรณ 
 ลักษณะที่  2  การโอนเงินงบประมาณรายจาย  ในหมวดคาครุภัณฑ  ที่ดินและสงกอสราง  ที่ทำให
ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี ่ยน  หรือโอนไปตั ้งจายรายการใหม  ใหเปนอำนาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน  
(ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยวิธีการงบประมาณ  พ.ศ.  2563  ขอ  27)  หมายความวา  หนวยงาน
เจาของงบประมาณ  มีความจำเปนตองโอนงบประมาณในงบลงทุน  เปนอำนาจอนุมัติของสภาองคการบริหาร
สวนตำบลแมกรณ 
กระบวนการโอนเงินงบประมาณ 
 การโอนเงินงบประมาณท่ีเปนอำนาจอนมัุติของนายกองคการบริหารสวนตำบลแมกรณ  
(ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ.  2563  ขอ  26) 

1.  โอนเงินงบประมาณเพ่ิม  หมายความวา  โครงการ/รายการ  ท่ีไดมีการตั้งงบประมาณไวในขอบัญญัติ 
งบประมาณแลว  แตเงินงบประมาณไมเพียงพอและมีความจำเปนตองโอนเงินงบประมาณเพ่ิม  ใหดำเนินการ ดังนี้ 
 (1)  เมื่อหนวยงานเจาของงบประมาณ  ไดพิจารณาและวิเคราะหแลววา  โครงการ/รายการใด  มี
งบประมาณไมเพียงพอที่จะใชในการบริหารงาน  ใหเปนไปตามเปาหมายหรือตัวชี้วัดได  ใหหนวยงานเจาของงบ 
ประมาณจัดทำบันทึกขอความขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ  โดยระบุเหตุผลดวยวา  โอนเงินงบประมาณเพ่ิม
เพราะเหตุใด  เพื่ออะไร  พรอมจัดทำบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจายและแนบเอกสาร  (ถามี)  เชน หนังสือสั่ง
การ  ใบเสนอราคา  ฯลฯ  เสนอผูบังคับบัญชาตามลำดับ  (ภาคผนวก  ก  ตัวอยางการขออนุมัติและบัญชีโอนฯ) 
 (2)  เม่ือนายกองคการบริหารสวนตำบลแมกรณอนุมัติแลว  ใหหนวยงานเจาของงบประมาณจัดสงบันทึก
ขออนุมัติพรอมบัญชีโอนฯและเอกสาร  (ถามี)  ใหนักวิเคราะหนโยบายและแผน  เพ่ือตรวจสอบความถูกตองและ
บันทึกในระบบ  e-LAAS  แลวแจงกองคลังเพ่ืออนุมัติโอนงบประมาณในระบบ  e-LAAS 

(3)  นักวิเคราะหนโยบายและแผน  พิมพบัญชีโอนเงินงบประมาณจากระบบ  e-LAAS  แลวเสนอให
หนวยงานเจาของงบประมาณ  หัวหนาหนวยงานคัลง  เจาหนาท่ีงบประมาณ  และนายกองคการบริหารสวนตำบล
แมกรณ  ลงนามตามลำดับ 

(4)  นักวิเคราะหนโยบายและแผน  สำเนาบัญชีโอนเงินงบประมาณที่พิมพจากระบบ  e-LAAS  และ
บันทึกขออนุมัติ  จำนวน  3  ชุด  ชุดที่  1  มอบใหหนวยงานงานเจาของงบประมาณ   ชุดที่  2  เก็บไวท่ี
นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ชุดที่  3    สงอำเภอเมืองเชียงราย  สำหรับเอกสารฉบับจริงสงใหนักวิชาการเงิน
และบัญชี 

(5)  จัดทำหนังสือสงและประกาศโอนเงินงบประมาณรายจาย  สงนายอำเภอเมืองเชียงรายภายใน 
สิบหาวัน  พรอมแนบเอกสารตามขอ  (4)  ดวย 
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(6)  นักวเิคราะหนโยบายและแผน  บันทึกรายละเอียดการโอนเงินงบประมาณในทะเบียนการโอนเงิน

งบประมาณ 
2. โอนตั้งจายรายการใหม  หมายความวา  โครงการ/รายการ  ที่หนวยงานเจาของงบประมาณได 

พิจารณาและวิเคราะหแลววา  มีความจำเปนตองดำเนินการ  แตยังไมไดตั้งงบประมาณไวในขอบัญญัติงบประมาณ  
ใหดำเนินการ  ดังนี้ 

(1)  เมื่อหนวยงานเจาของงบประมาณ  ไดพิจารณาและวิเคราะหแลววา  โครงการ/รายการใด  มีความ
จำเปนตองดำเนินการ  แตยังไมไดตั้งงบประมาณไวในขอบัญญัติ  ใหหนวยงานเจาของงบประมาณจัดทำบันทึกขอ
อนุมัติโอนตั้งจายรายการใหม  โดยระบุเหตุผลและคำชี้แจงดวย  วาโอนเงินงบประมาณตั้งจายรายการใหมเพราะ
เหตุใด  เพ่ืออะไร  พรอมจัดทำบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจายและแนบเอกสาร  (ถามี)  เชน  หนังสือสั่งการ  ใบ
เสนอราคา  ฯลฯ  เสนอผูบังคับบัญชาตามลำดับ  (ภาคผนวก  ข  ตัวอยางการขออนุมัติและบัญชีโอนฯ) 

(2)  เมื่อนายกองคการบริหารสวนตำบลแมกรณอนุมัติแลว  ใหหนวยงานเจาของงบประมาณ  จัดสง
บันทึกขออนุมัติพรอมบัญชีโอนฯและเอกสาร  (ถามี)  ใหนักวิเคราะหนโยบายและแผน  เพื่อตรวจสอบความ
ถูกตองและบันทึกในระบบ  e-LAAS  แลวแจงกองคลังเพ่ืออนุมัติโอนงบประมาณในระบบ  e-LAAS 

(3)  นักวิเคราะหนโยบายและแผน  พิมพบัญชีโอนเงินงบประมาณจากระบบ  e-LAAS  แลวเสนอให
หนวยงานเจาของงบประมาณ  หัวหนาหนวยงานคลัง  เจาหนาท่ีงบประมาณ  และนายกองคการบริหารสวนตำบล
แมกรณลงนามตามลำดับ 

(4)  นักวิเคราะหนโยบายและแผน  สำเนาบัญชีโอนเงินงบประมาณที่พิมพจากระบบ  e-LAAS  และ
บันทึกขออนุมัติ  จำนวน  3  ชุด  ชุดท่ี  1  มอบใหหนวยงานเจาของงบประมาณ  ชุดท่ี  2  เก็บไวท่ีนักวิเคราะห
นโยบายและแผน  ชุดท่ี  3  สงอำเภอเมืองเชียงราย  สำหรับเอกสารฉบับจริงสงใหนักวิชาการเงินและบัญชี 

(5)  จัดทำหนังสือสงและประกาศโอนเงินงบประมาณรายจาย  สงนายอำเภอเมืองเชียงรายภายใน 
สิบหาวัน  พรอมแนบเอกสารตามขอ  (4)  ดวย 

(6)  นักวิเคราะหนโยบายและแผน  บันทึกรายละเอียดการโอนเงินงบประมาณ  ในทะเบียนการโอนเงิน
งบประมาณ 

การโอนเงินงบประมาณท่ีเปนอำนาจอนุมัติของสภาองคการบริหารสวนตำบลแมกรณ   
(ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ.  2563  ขอ  27) 

1.  โอนเงินงบประมาณเพิ่ม  หมายความวา  โครงการ/รายการ  ที่ไดตั้งงบประมาณไวในขอบัญญัติ
งบประมาณแลว  แตมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดท่ีทำใหลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน  ใหดำเนินการดังนี้ 

(1)  เมื่อหนวยงานเจาของงบประมาณ  ไดพิจารณาและวิเคราะหแลววา  โครงการ/รายการใด  ตองมี
การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่ทำใหลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน  ใหหนวยงานเจาของงบประมาณจัดทำ
บันทึกขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ  โดยระบุเหตุผลดวยวาโอนเงินงบประมาณเพิ่มเพราะเหตุใด  เพื่ออะไร  
พรอมจัดทำบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจายและแนบเอกสาร  (ถามี)  เชน  หนังสือสั่งการ  ใบเสนอราคา  
ประมาณการและแบบแปลน  ฯลฯ  เสนอผูบังคับบัญชาตามลำดับ  (ภาคผนวก  ค  ตัวอยางการขออนุมัติและ
บัญชีโอนฯ) 

(2)  เม่ือนายกองคการบริหารสวนตำบลแมกรณอนุมัติแลว  ใหหนวยงานเจาของงบประมาณจัดสงบันทึก
ขออนุมัติพรอมบัญชีโอนฯและเอกสาร  (ถามี)  ใหนักวิเคราะหนโยบายและแผน  เพ่ือตรวจสอบความถูกตอง 
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(3)  นักวิเคราะหนโยบายและแผน  จัดสงเอกสารใหงานกิจการสภาองคการบริหารสวนตำบลแมกรณ  

เพื่อนำเขาระเบียบวาระการประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลแมกรณ  เมื่อสภาองคการบริหารสวนตำบลแม
กรณอนุมัติแลว  นักวิเคราะหนโยบายและแผนบันทึกในระบบ  e-LAAS  แลวแจงกองคลังเพื ่ออนุมัติโอน
งบประมาณในระบบ  e-LAAS   

(4)  นักวิเคราะหนโยบายและแผน  พิมพบัญชีโอนเงินงบประมาณ  แลวเสนอใหหนวยงานเจาของ
งบประมาณ  หัวหนาหนวยงานคลัง  เจาหนาที่งบประมาณ  และนายกองคการบริหารสวนตำบลแมกรณลงนาม
ตามลำดับ 

(5)  นักวิเคราะหนโยบายและแผน  สำเนาบัญชีโอนเงินงบประมาณที่พิมพจากระบบ  e-LAAS  และ
บันทึกขออนุมัติ  จำนวน  3  ชุด  ชุดท่ี  1  มอบใหหนวยงานเจาของงบประมาณ  ชุดท่ี  2  เก็บไวท่ีนักวิเคราะห
นโยบายและแผน  ชุดท่ี  3  สงอำเภอเมืองเชียงราย  สวนเอกสารฉบับจริงสงใหนักวิชาการเงินและบัญชี 

(6)  จัดทำหนังสือสงและประกาศโอนเงินงบประมาณรายจาย  สงนายอำเภอเมืองเชียงรายภายในสิบหา
วัน  พรอมเอกสารตามขอ  (5)  ดวย 

(7)  นักวิเคราะหนโยบายและแผน  บันทึกรายละเอียดการโอนเงินงบประมาณ  ในทะเบียนการโอนเงิน
งบประมาณ 

2.  โอนตั้งจายรายการใหม  หมายความวา  โครงการ/รายการ  ที่หนวยงานเจาของงบประมาณได
พิจารณาและวิเคราะหแลววามีความจำเปนตองดำเนินการ  แตยังไมไดตั้งงบประมาณไวในขอบัญญัติงบประมาณ  
ใหดำเนินการ  ดังนี้ 

(1)  เมื่อหนวยงานเจาของงบประมาณ  ไดพิจารณาและวิเคราะหแลววา  โครงการ/รายการใดมีความ
จำเปนตองดำเนินการ  แตยังไมไดตั้งงบประมาณไวในขอบัญญัติ  ใหหนวยงานเจาของงบประมาณจัดทำบันทึกขอ
อนุมัติโอนตั้งจายรายการใหม  โดยระบุเหตุผลและคำชี้แจงดวยวาโอนเงินงบประมาณตั้งจายรายการใหมเพราะ
เหตุใด  เพ่ืออะไร  พรอมจัดทำบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจายและแนบเอกสาร  (ถามี)  เชน  หนังสือสั่งการ  ใบ
เสนอราคา  ประมาณการและแบบแปลน ฯลฯ  เสนอผูบังคับบัญชาตามลำดับ  (ภาคผนวก  ง  ตัวอยางการขอ
อนุมัติและบัญชีโอนฯ) 

(2)  เม่ือนายกองคการบริหารสวนตำบลแมกรณอนุมัติแลว  ใหหนวยงานเจาของงบประมาณจัดสงบันทึก
ขออนุมัติพรอมบัญชีโอนฯ  และเอกสาร(ถามี)  ใหนักวิเคราะหนโยบายและแผน  เพ่ือตรวจสอบความถูกตอง 

(3)  นักวิเคราะหนโยบายและแผน  จัดสงเอกสารใหงานกิจการสภาองคการบริหารสวนตำบลแมกรณ  
เพ่ือนำเขาระเบียบวาระการประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลแมกรณ  เม่ือสภาองคการบริหารสวนตำบล 
แมกรณ  อนุมัติแลว  นักวิเคราะหนโยบายและแผน  บันทึกในระบบ  e-LAAS  แลวแจงกองคลังเพื่ออนุมัติโอน
งบประมาณในระบบ  e-LAAS 

(4)  นักวิเคราะหนโยบายและแผน  พิมพบัญชีโอนเงินงบประมาณ  แลวเสนอใหหนวยงานเจาของ
งบประมาณ  หัวหนาหนวยงานคลัง  เจาหนาที่งบประมาณ  และนายกองคการบริหารสวนตำบลแมกรณลงนาม
ตามลำดับ 

(5)  นักวิเคราะหนโยบายและแผน  สำเนาบัญชีโอนเงินงบประมาณที่พิมพจากระบบ  e-LAAS  และ
บันทึกขออนุมัติ  จำนวน  3  ชุด  ชุดท่ี  1  มอบใหหนวยงานเจาของงบประมาณ  ชุดท่ี  2  เก็บไวท่ีนักวิเคราะห
นโยบายและแผน  ชุดท่ี  3  สงอำเภอเมืองเชียงราย  สวนเอกสารฉบับจริงสงใหนักวิชาการเงินและบัญชี 
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(6)  จัดทำหนังสือสงและประกาศโอนเงินงบประมาณรายจาย  สงนายอำเภอเมืองเชียงรายภายใน 

สิบหาวัน  พรอมเอกสารตามขอ  (5)  ดวย 
(7)  นักวิเคราะหนโยบายและแผน  บันทึกรายละเอียดการโอนเงินงบประมาณ  ในทะเบียนการโอนเงิน

งบประมาณ 
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บทท่ี  3 
การแกไขเปลี่ยนแปลงคำช้ีแจงงบประมาณ 

 
การแกไขเปล่ียนแปลงคำช้ีแจงงบประมาณ  แบงเปน  2  ลักษณะ 

ลักษณะที่  1  การแกไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงประมาณการรายรับหรืองบประมาณรายจาย  ใหเปน
อำนาจอนุมัติของคณะผูบริหารทองถิ่น  (ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.  2563  ขอ  28)  หมายความวา  หนวยงานเจาของงบประมาณมีความจำเปนตอง
แกไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงประมาณการรายรับหรืองบประมาณรายจาย  ในงบกลาง  งบบุคลากร  งบดำเนินงาน  
งบเงินอุดหนุน  และงบรายจายอ่ืน  เปนอำนาจอนุมัติของนายกองคการบริหารสวนตำบลแมกรณ 

ลักษณะที่  2  การแกไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจาย  ในหมวดคาครุภัณฑ  ที่ดินและสิ่ง 
กอสราง  ท่ีทำใหลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงสถานท่ีกอสราง ใหเปนอำนาจอนุมัติของสภา 
ทองถิ่น  (ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.  2563  
ขอ  29)  หมายความวา  หนวยงานเจาของงบประมาณมีความจำเปน  ตองแกไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ
รายจาย  ในหมวดคาครุภัณฑ  ท่ีดินและสิ่งกอสราง  ท่ีทำใหลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน  หรือเปลี่ยนแปลง
สถานท่ีกอสราง  เปนอำนาจอนุมัติของสภาองคการบริหารสวนตำบลแมกรณ 

 
กระบวนการแกไขเปล่ียนแปลงคำช้ีแจงงบประมาณ 

การแกไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ  ที่เปนอำนาจอนุมัติของนายกองคการบริหารสวนตำบล
แมกรณ  (ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.  2563  
ขอ  28) 

1.  การแกไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ  หมายความวา  โครงการ/รายการ  ไดมีการตั ้งงบ 
ประมาณไวในขอบัญญัติงบประมาณแลว  แตเขียนคำชี้แจงคลาดเคลื่อนที่ทำใหสาระสำคัญเปลี่ยนไป  หรือตอง 
การเขียนคำชี้แจงเพ่ิมเติม  หรือตองการแกไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง  ใหดำเนินการดังนี้ 

(1)  เมื่อหนวยงานเจาของงบประมาณ  ไดพิจารณาและวิเคราะหแลววา  โครงการ/รายการใด  มีความ
จำเปนตองแกไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ  ใหหนวยงานเจาของงบประมาณจัดทำบันทึกขออนุมัติแกไข
เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ  โดยระบุเหตุผลและคำชี้แจงใหม  ท่ีเปนขอความท่ีถูกตอง  เพ่ิมเติม  หรือแกไข
ดวย  พรอมจัดทำบัญชีแกไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจาย  และแนบเอกสาร(ถามี) เชน หนังสือสั่งการ  
รายละเอียดบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ  ใบเสนอราคา  ประมาณการและแบบแปลน ฯลฯ  เสนอผูบังคับบัญชา
ตามลำดับ  (ภาคผนวก  จ  ตัวอยางการขออนุมัติและบัญชีแกไขเปลี่ยนแปลง ฯ) 

(2)  เม่ือนายกองคการบริหารสวนตำบลแมกรณอนุมัติแลว  ใหหนวยงานเจาของงบประมาณจัดสงบันทึก
ขออนุมัติพรอมบัญชีแกไขเปลี ่ยนแปลงคำชี้แจง  และเอกสาร(ถามี)  ใหนักวิเคราะหนโยบายและแผนเพ่ือ
ตรวจสอบความถูกตอง  และบันทึกในระบบ  e-LAAS  แลวแจงกองคลังเพื่ออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง
งบประมาณในระบบ  e-LAAS   
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(3)  นักวิเคราะหนโยบายและแผน  พิมพบัญชีแกไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ  แลวเสนอให

หนวยงานเจาของงบประมาณ  หัวหนาหนวยงานคลัง  เจาหนาท่ีงบประมาณ  และนายกองคการบริหารสวนตำบล
แมกรณ  ลงนามตามลำดับ 

(4)  นักวิเคราะหนโยบายและแผน  สำเนาบัญชีแกไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณที่พิมพจากระบบ  
e-LAAS  และบันทึกขออนุมัติ  จำนวน  3  ชุด  ชุดท่ี  1  มอบใหหนวยงานเจาของงบประมาณ  ชุดท่ี  2 เก็บไวท่ี 
นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ชุดท่ี  3  สงอำเภอเมืองเชียงราย  สำหรับเอกสารฉบับจริงสงใหนักวิชาการเงินและ
บัญชี 

(5)  จัดทำหนังสือและประกาศแกไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจาย  สงนายอำเภอเมือง
เชียงรายภายในสิบหาวัน  พรอมเอกสารตามขอ  (4)  ดวย 

(6)  นักวเิคราะหนโยบายและแผน  บันทึกรายละเอียดการแกไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ   
ในทะเบยีนการแกไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ 

การแกไขเปล่ียนแปลงคำช้ีแจงงบประมาณ  ท่ีเปนอำนาจอนุมัติของสภาองคการบริหารสวนตำบล 
แมกรณ  (ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2563  
ขอ  29) 

2.  การแกไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ  หมายความวา  โครงการ/รายการ  ไดมีการตั ้งงบ 
ประมาณไวในขอบัญญัติงบประมาณแลว  แตเขียนคำชี้แจงคลาดเคลื่อน  ทำใหสาระสำคัญเปลี่ยนไป หรือตองการ
แกไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง  ใหดำเนินการดังนี้ 

(1)  เมื่อหนวยงานเจาของงบประมาณ  ไดพิจารณาและวิเคราะหแลววา  โครงการ/รายการใด  มีความ
จำเปนตองแกไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ  ใหหนวยงานเจาของงบประมาณจัดทำบันทึกขออนุมัติแกไข
เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ  โดยระบุเหตุผลและคำชี้แจงใหมท่ีเปนขอความท่ีถูกตอง เพ่ิมเติม หรือแกไขดวย  
พรอมจัดทำบันทึกแกไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจาย  และแนบเอกสาร(ถามี)  เชน  หนังสือสั่งการ  
รายละเอียดบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ  ใบเสนอราคา  ประมาณการและแบบแปลน  ฯลฯ  เสนอผูบังคับบัญชา
ตามลำดับ  (ภาคผนวก  ฉ  ตัวอยางการขออนุมัติและบัญชีแกไขเปลี่ยนแปลงฯ) 

(2)  เม่ือนายกองคการบริหารสวนตำบลแมกรณอนุมัติแลว  ใหหนวยงานเจาของงบประมาณจัดสงบันทึก
ขออนุมัติพรอมบัญชีแกไขเปลี ่ยนแปลงคำชี้แจงและเอกสาร  (ถามี)  ใหนักวิเคราะหนโยบายและแผนเพ่ือ
ตรวจสอบความถูกตอง 

(3)  นักวิเคราะหนโยบายและแผน  จัดสงเอกสารใหงานกิจการสภาองคการบริหารสวนตำบลแมกรณ  
เพ่ือนำเขาระเบียบวาระการประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลแมกรณ  เม่ือสภาองคการบริหารสวนตำบล 
แมกรณอนุมัติแลว  นักวิเคราะหนโยบายและแผน  บันทึกในระบบ  e-LAAS  แลวแจงกองคลังเพื่ออนุมัติแกไข
เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณในระบบ  e-LAAS 

(4)  นักวิเคราะหนโยบายและแผน  พิมพบัญชีแกไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ  แลวเสนอให
หนวยงานเจาของงบประมาณ  หัวหนาหนวยงานคลัง  เจาหนาท่ีงบประมาณ  และนายกองคการบริหารสวนตำบล
แมกรณลงนามตามลำดับ 

 
 



 
~ ๙ ~ 

 
(5)  นักวิเคราะหนโยบายและแผน  สำเนาบัญชีการแกไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ  ที่พิมพจาก

ระบบ  e-LAAS  และบันทึกขออนุมัติ  จำนวน  3  ชุด  ชุดท่ี  1  มอบใหหนวยงานเจาของงบประมาณ  ชุดท่ี  2  
เก็บไวที่นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ชุดที่  3  สงอำเภอเมืองเชียงราย  สวนเอกสารฉบับจริงสงใหนักวิชาการ
และบัญชี 

(6)  จัดทำหนังสือสงและประกาศแกไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจาย  สงนายอำเภอเมือง
เชียงรายภายในสิบหาวัน  พรอมแนบเอกสารตามขอ  (5)  ดวย 

(7)  นักวิเคราะหนโยบายและแผน  บันทึกรายละเอียดการแกไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ  ในทะเบียน
การแกไขเปลีย่นแปลงงบประมาณ 
  



 
~ ๑๐ ~ 

 

บทท่ี  4 
ปญหาอุปสรรค  แนวทางแกไข 

 
การโอนและแกไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณขององคการบริหารสวนตำบลแมกรณ  ท่ีผานมามีปญหา 

และอุปสรรคตาง  ๆ  สรุปไดดังนี้ 
 
ปญหาอุปสรรค  แนวทางแกไข 
1. กระบวนการจัดทำบันทึกเสนอขออนุมัติ 

ปญหาอุปสรรค 
-  การโอนเงินงบประมาณกรณีตั้งจายรายการใหม  ไมเปนไปตามรูปแบบและการจำแนกตาม 

งบประมาณ 
 -  ไมระบุเหตุผลการโอนงบประมาณ 
แนวทางแกไข 
 -  ควรศึกษากฎหมาย  ระเบียบ  หนังสือสั่งการใหมีความเขาใจ  และควรเขารับการฝกอบรม 

เพ่ือเปนการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
     -  ควรมีเหตุผลในการโอนงบประมาณ  เพ่ือจะไดใชประกอบการชี้แจงในสภาองคการบริหารสวน 

ตำบลแมกรณ 
2. กระบวนการโอนงบประมาณ 

ปญหาอุปสรรค 
-  โอนงบประมาณแบบเรงดวน 
-  เม่ือมีการโอนงบประมาณรายการใดรายการหนึ่งไปแลว  ตอมามีการโอนงบประมาณเพ่ิมเติมอีก 
แนวทางแกไข 
-  ควรมีการตรวจสอบงบประมาณอยางสม่ำเสมอ  จะไดทราบวามีงบประมาณเพียงพอในการดำเนิน  

งานหรือไม  ถาไมเพียงพอใหคำนวณวาตองใชเทาใด  และใหดำเนินการโอนเงินงบประมาณได  ไมตองรอจนไมมี
งบประมาณแลวจึงขอโอนงบประมาณเพ่ิม 

     -  ควรมีการตรวจสอบรายการท่ีจะโอนงบประมาณเพ่ิมใหแนนอน  เพ่ือจะไดดำเนินการโอนงบ  
ประมาณใหเพียงพอ 
 

    บทสรุป 
    กระบวนการโอนและแกไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ  ถือเปนสวนหนึ่งของการบริหารงบ  

ประมาณ  ซ่ึงใชหลักการโปรงใส  ตรวจสอบได  คุมคา  ทุกสวนราชการควรใหความสำคัญในการปฏิบัติงาน   
สนใจศึกษาเรียนรู  ทำความเขาใจกฎหมาย  ระเบียบ  หนังสือสั่งการ  รวมท้ังตองใชความละเอียด  รอบคอบ 
ในการตรวจสอบความถูกตอง  เพ่ือจะไดปฏิบัติงานไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ 
 
  



 
~ ๑๑ ~ 

 
    ขอควรระวัง 

    ควรมีการตรวจสอบงบประมาณคงเหลืออยางสม่ำเสมอ  โดยใชขอมูลจากหนาฎีกา  หรือตรวจสอบ
จากระบบ  e-LAAS  เพื่อปองกันปญหางบประมาณไมเพียงพอ  แลวตองขออนุมัติโอนงบประมาณแบบเรงดวน  
และควรคำนึงดวยวารายการที่โอนลดงบประมาณแลว  ตองมีงบประมาณคงเหลือเพียงพอ  ที่จะใชในการ
บริหารงาน 

    การโอนลดงบประมาณจากรายการเดียวกัน  แตโอนเพ่ิมงบประมาณในหลายรายการ  ใหหนวยงาน  
เจาของงบประมาณระบุยอดเงินคงเหลือทีละรายการ  เชน 

      โอนลด 
      หมวดเงินเดือน  ตั้งไว  1,000,000.00  บาท  คงเหลือ  600,000.00  บาท  โอนลด   

100,000.00  บาท 
 โอนเพ่ิม 
 หมวดคาตอบแทน  ต้ังไว  50,000.00  บาท  คงเหลือ  10,000.00  บาท  โอนเพ่ิม   

100,000.00  บาท 
 โอนลด 
 หมวดเงินเดือน  ตั้งไว  1,000,000.00  บาท  คงเหลือ  500,000.00  บาท  โอนลด   

20,000.00  บาท 
 โอนเพ่ิม 
 หมวดคาวัสดุ  ตั้งไว  30,000.00  บาท  คงเหลือ  10,000.00  บาท  โอนเพ่ิม   

20,000.00  บาท 
 โอนลด  
 หมวดเงินเดือน  ตั้งไว  1,000,000.00  บาท  คงเหลือ  480,000.00  บาท  โอนลด   

20,000.00  บาท 
 โอนเพ่ิม 
 หมวดคาสาธารณูปโภค  ตั้งไว  20,000.00  บาท  คงเหลือ  10,000.00  บาท  โอนเพ่ิม   

30,000.00  บาท 

    โอนลด 

 หมวดเงินเดือน  ตั้งไว  1,000,000.00  บาท  คงเหลือ  600,000.00  บาท  โอนลด   
150,000.00  บาท 

 โอนเพ่ิม 
หมวดคาตอบแทน  ต้ังไว  50,000.00  บาท  คงเหลือ  10,000.00  บาท  โอนเพ่ิม   

100,000.00  บาท 
หมวดคาวัสดุ  ตั้งไว 30,000 บาท  คงเหลือ 10,000.00 บาท  โอนเพ่ิม  20,000.00 บาท 
หมวดคาสาธารณูปโภค ตั้งไว  20,000.00  บาท  คงเหลอื  10,000.00 บาท  โอนเพ่ิม  

30,000.00 บาท



 
~ ๑๒ ~ 

 
         ขอควรระวัง 

-  ตรวจสอบ  โครงการ/รายการ  วามีในแผนพัฒนาทองถ่ินหรือไม 

-  ตั้งงบประมาณใหถูกตอง  ตามรูปแบบและการจำแนกงบประมาณรายจายประจำปของ  
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  และใหตั้งงบประมาณใหเพียงพอท่ีจะดำเนินการ 

-  ใหเขียนคำชี้แจงงบประมาณใหถูกตองตามหลักเกณฑท่ีกำหนด 
  



 
~ ๑๓ ~ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 

  



 
~ ๑๔ ~ 

 

ผนวก  ก 

       บันทึกขอความ 
สวนราชการ  สำนักงานปลัด  องคการบริหารสวนตำบลแมกรณ  อำเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย          . 
ท่ี  ชร 74101/                                      .  วันท่ี                                                                   . 
เรื่อง  ขออนุมัตโิอนงบประมาณรายจาย  ประจำปงบประมาณ  2565                                                 . 
 
เรียน   นายกองคการบริหารสวนตำบลแมกรณ 

ดวยสำนักงานปลัด  องคการบริหารสวนตำบลแมกรณ  มีความประสงคขออนุมัติโอนงบ  
ประมาณ  ดังนี้ 

โอนลด 
แผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป  งบดำเนินงาน  หมวดคาตอบแทน  ประเภท 

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ตั้งไว  20,000.00  บาท  คงเหลือ  10,000.00  บาท 
 โอนลด  10,000.00  บาท 
โอนเพ่ิม 
แผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป  งบดำเนินงาน  หมวดคาสาธารณูปโภค  ประเภท   

คาไฟฟา  ต้ังไว  350,000.00  บาท  คงเหลือ  24,509.10  บาท  (เน่ืองจากงบประมาณท่ีตั้งไว 
ไมเพียงพอ)  

 
โอนเพ่ิม  10,000.00  บาท 

เพ่ือประโยชนในการบริหารกิจการขององคการบริหารสวนตำบลแมกรณ  จึงขออนุมัติโอนเงิน 
งบประมาณ  ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน   
พ.ศ.  2563  การโอนและแกไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ  ขอ  26 

 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 

 
 
 
 

(นายชลิต  สมรูป)  
หัวหนาสำนักปลัด 

 
 
 
 

เหตุผล 



 
~ ๑๕ ~ 

 
ความเห็นของปลัดองคการบริหารสวนตำบลแมกรณ 
................................................................................. 
................................................................................. 
................................................................................. 

 
 
 

(นายบดนิทร  หงษหิน) 
ปลัดองคการบริหารสวนตำบลแมกรณ 

 
 

ความเห็นของนายกองคการบริหารสวนตำบลแมกรณ 
................................................................................. 
................................................................................. 
................................................................................. 

 
 
 

(นายรัติพงศ  เทพสุภา) 
นายกองคการบริหารสวนตำบลแมกรณ 

 
 

 
  



 
~ ๑๖ ~ 

 

ผนวก  ข 

       บันทึกขอความ 
สวนราชการ  สำนักงานปลัด  องคการบริหารสวนตำบลแมกรณ  อำเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย          . 
ท่ี  ชร 74101/                                      .  วันท่ี                                                                   . 
เรื่อง  ขออนุมัตโิอนงบประมาณรายจาย  ประจำปงบประมาณ  2565                                                 . 
 
เรียน   นายกองคการบริหารสวนตำบลแมกรณ 

ดวยสำนักงานปลัด  องคการบริหารสวนตำบลแมกรณ  มีความประสงคขออนุมัติโอนงบ  
ประมาณ  ดังนี้ 

โอนลด 
แผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป  งบบุคลากร  หมวดเงินเดือน(ฝายประจำ)   

ประเภทคาตอบแทนพนักงานจาง  ตั้งไว  1,495,000.00  บาท  คงเหลือ  285,504.00  บาท 
 โอนลด  12,000.00  บาท 
โอนตั้งจายรายการใหม 
แผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป  งบดำเนินงาน  หมวดคาใชสอย  ประเภทรายจาย 

เพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ  คาใชจายตัดเย็บผาคลุมโตะหนาขาว  เพ่ือเปนคาใชจายในการตัดเย็บผาคลุมโตะหนาขาว

องคการบริหารสวนตำบลแมกรณ  (เพ่ือความสวยงามและปกปดรอยขีดขวน)   
 โอนตั้งจายรายการใหม  12,000.00  บาท 
เพ่ือประโยชนในการบริหารกิจการขององคการบริหารสวนตำบลแมกรณ  จึงขออนุมัติโอนเงิน  

งบประมาณตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน   
พ.ศ.  2563  การโอนและแกไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ  ขอ  26 

 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 

 
 
 

(นายชลิต  สมรูป)  
หัวหนาสำนักปลัด 

 
 
 
 
 
 

เหตุผล 



 
~ ๑๗ ~ 

 
ความเห็นของปลัดองคการบริหารสวนตำบลแมกรณ 
................................................................................. 
................................................................................. 
................................................................................. 

 
 
 

(นายบดินทร  หงษหิน) 
ปลัดองคการบริหารสวนตำบลแมกรณ 

 
 

ความเห็นของนายกองคการบริหารสวนตำบลแมกรณ 
................................................................................. 
................................................................................. 
................................................................................. 

 
 
 

(นายรัติพงศ  เทพสุภา) 
นายกองคการบริหารสวนตำบลแมกรณ 

  



 
~ ๑๘ ~ 

 

ผนวก  ค 

       บันทึกขอความ 
สวนราชการ  สำนักงานปลัด  องคการบริหารสวนตำบลแมกรณ  อำเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย          . 
ท่ี  ชร 74101/                                      .  วันท่ี                                                                   . 
เรื่อง  ขออนุมัตโิอนงบประมาณรายจาย  ประจำปงบประมาณ  2565                                                 . 
 
เรียน   นายกองคการบริหารสวนตำบลแมกรณ 

ดวยสำนักงานปลัด  องคการบริหารสวนตำบลแมกรณ  มีความประสงคขออนุมัติโอนงบ  
ประมาณ  ดังนี้ 

โอนลด 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานปองกันและบรรเทาสาธารณภยั  งบดำเนินงาน   

หมวดคาวัสดุ  ประเภทคาวัสดุยานพาหนะและขนสง  ต้ังไว  140,000.00  บาท  คงเหลือ  27,800.00  บาท 
 โอนลด  18,000.00  บาท 
โอนเพ่ิม 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  งบลงทุน  หมวดคา  

ครุภัณฑ  ประเภทครุภัณฑเครื ่องดับเพลิง  คาจัดซื ้อหัวฉีดน้ำยาโฟมแบบสวมเร็ว  ชนิดประจำรถ  ตั ้งไว  
12,000.00 บาท จัดซ้ือตามราคาทองตลาด  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565)  หนา  94  

ขอ  3  (เน่ืองจากงบประมาณท่ีตั้งไวไมเพียงพอ)    
 โอนเพ่ิม  18,000.00  บาท 
เพ่ือประโยชนในการบริหารกิจการขององคการบริหารสวนตำบลแมกรณ  จึงขออนุมัติโอนเงิน 

งบประมาณ  ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ.  
2563  การโอนและแกไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ  ขอ  27 

 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  และเสนอสภาองคการบริหารสวนตำบลแมกรณอนุมัติตอไป 

 
 
 
 

(นายชลิต  สมรูป)  
หัวหนาสำนักปลัด 

 
 
 
 

เหตุผล 



 
~ ๑๙ ~ 

 
ความเห็นของปลัดองคการบริหารสวนตำบลแมกรณ 
................................................................................. 
................................................................................. 
................................................................................. 

 
 
 

(นายบดินทร  หงษหิน) 
ปลัดองคการบริหารสวนตำบลแมกรณ 

 
 

ความเห็นของนายกองคการบริหารสวนตำบลแมกรณ 
................................................................................. 
................................................................................. 
................................................................................. 

 
 
 

(นายรัติพงศ  เทพสุภา) 
นายกองคการบริหารสวนตำบลแมกรณ 

  



 
~ ๒๐ ~ 

 

ผนวก  ง 

       บันทึกขอความ 
สวนราชการ  สำนักงานปลัด  องคการบริหารสวนตำบลแมกรณ  อำเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย          . 
ท่ี  ชร 74101/                                      .  วันท่ี                                                                   . 
เรื่อง  ขออนุมัตโิอนงบประมาณรายจาย  ประจำปงบประมาณ  2565                                                 . 
 
เรียน   นายกองคการบริหารสวนตำบลแมกรณ 

ดวยสำนักงานปลัด  องคการบริหารสวนตำบลแมกรณ  มีความประสงคขออนุมัติโอนงบ  
ประมาณ  ดังนี้ 

โอนลด 
แผนงานสาธารณสุข  งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน  งบดำเนินงาน  หมวดคา  

ใชสอย  ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ  โครงการ
ควบคุมและปองกันโรคติดตอและโรคไมติดตอ  ตั้งไว  20,000.00  บาท  คงเหลือ  20,000.00  บาท 

 โอนลด  700.00  บาท 
โอนตั้งจายรายการใหม 
แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ   

ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร  คาจัดซื้ออุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค  (Smart  Card  Reader)  จำนวน  

1  เครื่อง  (เพ่ือขับเคลื่อนตามนโยบายรัฐบาล)  มีคุณลักษณะ   
   

  1.  สามารถอานและเขียนขอมูลในบัตรแบบอเนกประสงค  (Smart  Card)  ตามมาตรฐาน  
ISO/IEC  7816  ได 

 2.  มีความเร็วสัญญาณนาิกาไมนอยกวา  4.8  MHz 
 3.  สามารถใชงานผานชองเชื่อมตอ  (Interface)  แบบ  USB  ได 

  4.  สามารถใชกับบัตรแบบอเนกประสงค  (Smart  Card)  ที่ใชแรงดันไฟฟาขนาด  5  Volts, 
3  Volts  และ  1.8  Volts  ไดเปนอยางนอย 

จัดซ้ือตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร   
ฉบับเดือนธันวาคม  2564  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.  2561 – 2565)  หนา  95  ลำดับท่ี  11 

 โอนตั้งจายรายการใหม  700.00  บาท 
เพ่ือประโยชนในการบริหารกิจการขององคการบริหารสวนตำบลแมกรณ  จึงขออนุมัติโอนเงิน 

งบประมาณ   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน   
พ.ศ.2563  การโอนและแกไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ  ขอ  27 

 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  และเสนอสภาองคการบริหารสวนตำบลแมกรณอนุมัติตอไป 

 
 

เหตผล 

คำชี้แจง 



 
~ ๒๑ ~ 

 
 
 
 

(นายชลิต  สมรูป)  
หัวหนาสำนักปลัด 

 
 

ความเห็นของปลัดองคการบริหารสวนตำบลแมกรณ 
................................................................................. 
................................................................................. 
................................................................................. 

 
 
 

(นายบดินทร  หงษหิน) 
ปลัดองคการบริหารสวนตำบลแมกรณ 

 
 

ความเห็นของนายกองคการบริหารสวนตำบลแมกรณ 
................................................................................. 
................................................................................. 
................................................................................. 

 
 
 

(นายรัติพงศ  เทพสุภา) 
นายกองคการบริหารสวนตำบลแมกรณ 



 
~ ๒๒ ~ 

 

ผนวก  ง 

       บันทึกขอความ 
สวนราชการ  กองชาง  องคการบริหารสวนตำบลแมกรณ  อำเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย                  . 
ท่ี  ชร 74103/                                      .  วันท่ี                                                                   . 
เรื่อง  ขออนุมัตโิอนงบประมาณรายจาย  ประจำปงบประมาณ  2565                                                 . 
 
เรียน   นายกองคการบริหารสวนตำบลแมกรณ 

ดวยกองชาง  มีความประสงคขออนุมัติโอนงบประมาณ  ดังนี้ 
โอนลด 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา   

งบดำเนินงาน  หมวดคาใชสอย  ประเภทรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ  คาจางเหมาอื่น ๆ  ตั้งไว  70,000.00  
บาท  คงเหลือ  70,000.00  บาท 

 โอนลด  70,000.00  บาท 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา   

งบดำเนินงาน  หมวดคาวัสดุ  ประเภทวัสดุสำนกังาน  ตั้งไว  70,000.00  บาท  คงเหลือ  65,000.00  บาท 
 โอนลด  50,000.00  บาท 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา   

งบบุคลากร  หมวดเงินเดือน(ฝายประจำ)  ประเภทเงินเดือนขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ ่น  ตั ้งไว  
1,000,000.00  บาท  คงเหลือ  500,000.00  บาท 

 โอนลด  200,000.00  บาท 
โอนตั้งจายรายการใหม 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานกอสราง  งบลงทุน  หมวดคาท่ีดินและสิ่งกอสราง   

ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค  โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบานแมกรณ  หมูที่  1  ซอยบาน
นาย  ข  (ตอเนื่อง)  เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอยบานนาย  ข  (ตอเนื่อง)  ระยะทาง  
175.00 เมตร กวาง  4  เมตร หนา 0.15  เมตร  หรือมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา 700.00 ตารางเมตร เปนไปตามแบบ 
แปลนองคการบริหารสวนตำบลแมกรณ และแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หนา 1 ลำดับที่  10  

(เพ่ือใหมีถนนท่ีไดมาตรฐานในการสัญจรเน่ืองจากถนนเดิมเปนลูกรัง)     
 โอนตั้งจายรายการใหม  320,000.00  บาท 
เพ่ือประโยชนในการบริหารกิจการขององคการบริหารสวนตำบลแมกรณ   จึงขออนุมัติโอนเงิน 

งบประมาณ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
พ.ศ.  2563  การโอนและแกไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ  ขอ  27 

 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  และเสนอสภาองคการบริหารสวนตำบลแมกรณอนุมัติตอไป 

 

เหตุผล 



 
~ ๒๓ ~ 

 
 
 
 

(นายยุทธนา  ชูศรีโฉม)  
ผูอำนวยการกองชาง 

 
 

ความเห็นของปลัดองคการบริหารสวนตำบลแมกรณ 
................................................................................. 
................................................................................. 
................................................................................. 

 
 
 

(นายบดินทร  หงษหิน) 
ปลัดองคการบริหารสวนตำบลแมกรณ 

 
 

ความเห็นของนายกองคการบริหารสวนตำบลแมกรณ 
................................................................................. 
................................................................................. 
................................................................................. 

 
 
 

(นายรัติพงศ  เทพสุภา) 
นายกองคการบริหารสวนตำบลแมกรณ  



 
~ ๒๔ ~ 

 

ผนวก  จ 
       บันทึกขอความ 

สวนราชการ  สำนักงานปลัด  องคการบริหารสวนตำบลแมกรณ  อำเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย          . 
ท่ี  ชร 74101/                                      .  วันท่ี                                                                   . 
เรื่อง  ขออนุมัตแิกไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจาย  ประจำปงบประมาณ  2565                       . 
 
เรียน   นายกองคการบริหารสวนตำบลแมกรณ 

ดวยสำนักงานปลัด  องคการบริหารสวนตำบลแมกรณ  มีความประสงคขออนุมัติแกไขเปลี่ยน  
แปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจาย  ประจำปงบประมาณ  2565  เนื่องจากพนักงานสวนตำบลยายเปลี่ยนสาย
งานจากตำแหนงเจาพนักงานธุรการชำนาญงาน  สังกัดสำนักงานปลัด  เปนตำแหนงนักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ  
สังกัดสำนักงานปลัด  ตามคำสั่งองคการบริหารสวนตำบลแมกรณ  ที่  000/2565  ลงวันที่  10  มกราคม  
2565 

คำช้ีแจงงบประมาณรายจายท่ีขอเปล่ียนแปลง 
ขอความเดิม 
แผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป  งบบุคลากร  หมวดเงินเดือน(ฝายประจำ)   

ประเภทเงินเดือนขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน  เพ่ือจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนตำบลแมกรณ  สังกัด
สำนักงานปลัด  ในตำแหนง  ปลัด อบต.แมกรณ  หัวหนาสำนักปลัด  นิติกร  นักทรัพยากรบุคคล  นักพัฒนา
ชมุชน  นักพัฒนาการทองเท่ียว  เจาหนักงานธุรการ 

 ขอความใหม 
      แผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป  งบบุคลากร  หมวดเงินเดือน(ฝายประจำ)   

ประเภทเงินเดือนขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น  เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนตำบลแมกรณ  สังกัด
สำนักงานปลัด  ในตำแหนง ปลัด อบต.แมกรณ  หัวหนาสำนักปลัด  นิติกร  นักทรัพยากรบุคคล  นักพัฒนาชุมชน  
นักพัฒนาการทองเท่ียว  นักจัดการงานท่ัวไป  และเจาพนักงานธุรการ 

เพ่ือประโยชนในการบริหารกิจการขององคการบริหารสวนตำบลแมกรณ  จึงขออนุมัติแกไข 
เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจาย  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ.  2563  การโอนและแกไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ  ขอ  28 

 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 
 
 
 

(นายชลิต  สมรูป)  
หัวหนาสำนักปลัด 

 

เหตุผล 

กรณีเพ่ิมเติมข้อความ 



 
~ ๒๕ ~ 

 
 

ความเห็นของปลัดองคการบริหารสวนตำบลแมกรณ 
................................................................................. 
................................................................................. 
................................................................................. 

 
 
 

(นายบดินทร  หงษหิน) 
ปลัดองคการบริหารสวนตำบลแมกรณ 

 
 

ความเห็นของนายกองคการบริหารสวนตำบลแมกรณ 
................................................................................. 
................................................................................. 
................................................................................. 

 
 
 

(นายรัติพงศ  เทพสุภา) 
นายกองคการบริหารสวนตำบลแมกรณ 

 

  



 
~ ๒๖ ~ 

 

ผนวก  ฉ 

       บันทึกขอความ 
สวนราชการ  กองคลัง  องคการบริหารสวนตำบลแมกรณ  อำเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย                  . 
ท่ี  ชร 74102/                                      .  วันท่ี                                                                   . 
เรื่อง  ขออนุมัตแิกไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจาย  ประจำปงบประมาณ  2565                       . 
 
เรียน   นายกองคการบริหารสวนตำบลแมกรณ 

ดวยกองคลัง  มีความประสงคขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจาย  ประจำป 
งบประมาณ  2565   

คำช้ีแจงงบประมาณรายจายท่ีขอเปล่ียนแปลง 
ขอความเดิม 
แผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารงานคลัง  งบลงทุน  หมวดคาครุภัณฑ  ประเภท 

ครุภัณฑสำนักงาน  รายการคาจัดซ้ือตูเหล็กเก็บเอกสารแบบบานกระจก  เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือตูเหล็กเก็บเอกสาร
แบบบานกระจก  ชนิดบานเลื่อน  ขนาด  4  ฟุต  จำนวน  1  ตู  มีเครื่องหมาย  มอก.  ตั้งไว  4,000.00  บาท  
จัดซ้ือตามราคาทองตลาด   

     ขอความใหม 
     แผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารงานคลัง  งบลงทุน  หมวดคาครุภัณฑ  ประเภท 

ครุภัณฑสำนักงาน  รายการคาจัดซ้ือตูเหล็กเก็บเอกสารแบบบานกระจก  เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือตูเหล็กเก็บเอกสาร  
2  บาน  จำนวน  1  ตู  ตั้งไว  5,000.00 บาท  มีคุณลักษณะ  ขนาด  2  บาน  มีมือจับชนิดบิด  มีแผนชั้นปรับ
ระดับ  3  ชิ้น  มีคุณสมบัติตามมาตรฐานครุภัณฑ  จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ  กองมาตรฐาน

งบประมาณ  1  สำนักงบประมาณ  (เพ่ือใหตรงตามลักษณะการใชงาน)          

เพ่ือประโยชนในการบริหารกิจการขององคการบริหารสวนตำบลแมกรณ  จึงขออนุมัติแกไข 
เปลี่ยน แปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจาย  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ.  2563  หมวด  4  การโอนและแกไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ  ขอ  29 

 
       จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  และเสนอสภาองคการบริหารสวนตำบลแมกรณอนุมัติตอไป 

 
 
 
 

(นายชลิต  สมรูป)  
หัวหนาสำนักปลัด 

 
 

กรณีแก้ไขข้อความ 

เหตุผล 



 
~ ๒๗ ~ 

 
 

ความเห็นของปลัดองคการบริหารสวนตำบลแมกรณ 
................................................................................. 
................................................................................. 
................................................................................. 

 
 
 

(นายบดินทร  หงษหิน) 
ปลัดองคการบริหารสวนตำบลแมกรณ 

 
 

ความเห็นของนายกองคการบริหารสวนตำบลแมกรณ 
................................................................................. 
................................................................................. 
................................................................................. 

 
 
 

(นายรัติพงศ  เทพสุภา) 
นายกองคการบริหารสวนตำบลแมกรณ 

  



 
~ ๒๘ ~ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบฟอรมบัญชีโอนเงินงบประมาณ 
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บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจาย  ประจำปงบประมาณ  2565 

เม่ือวันท่ี.................  เดือน ...........................................  พ.ศ. ...........................  (ระบุวันท่ีตามบันทึกขอความขออนุมัติ) 
สวนราชการ............................................................................  (หนวยงานเจาของงบประมาณท่ีโอนเพ่ิม) 

 
ดาน/แผนงาน/งาน/งบ/หมวด/ประเภท/รายการ งบประมาณ

อนุมัติ 
งบประมาณ

คงเหลือกอนโอน 
+ 
- 

งบประมาณท่ี
โอน(เพ่ิม/ลด) 

งบประมาณ
คงเหลือหลังโอน 

เหตุผล/คำช้ีแจงการโอน
งบประมาณรายจาย 

โอนเพ่ิม 
ดาน          ............................................................. 
แผนงาน     ............................................................. 
งาน          ............................................................. 
งบ            ............................................................. 
หมวด        ............................................................. 
ประเภท     ............................................................. 
รายการ     ............................................................. 

      

รวมโอนเพ่ิม       
โอนเพ่ิม 
ดาน          ............................................................. 
แผนงาน     ............................................................. 
งาน          ............................................................. 
งบ            ............................................................. 
หมวด        ............................................................. 
ประเภท     ............................................................. 
รายการ     ............................................................. 

      

รวมโอนลด       



 
~ 30 ~ 

 
1.หัวหนาหนวยงาน............................................................................  เจาของงบประมาณท่ีขอโอนเพ่ิม 
(ใสเหตุผลความจำเปนท่ีขอโอนเพ่ิม.......................................................................................................................................................................................................... 
ตามระเบียบ...................................................................................................................................................................................  ขอ  ................................................. 
 
 

(ลงชื่อ) ......................................................................... 
(....................................................................................) 
ตำแหนง ...................................................................... 
วันท่ี ..............  เดือน ....................  พ.ศ. ................... 

 
2.หัวหนาหนวยงานคลัง 

ความเห็น..................................................................................    (ลงชื่อ)........................................................................ 
.................................................................................................     (.................................................................................) 
.................................................................................................     ตำแหนง  ................................................................... 
           วันท่ี ............ เดือน............................  พ.ศ. ............. 
 
3.เจาหนาท่ีงบประมาณ 

ความเห็น..................................................................................    (ลงชื่อ)........................................................................ 
.................................................................................................     (.................................................................................) 
.................................................................................................     ตำแหนง  ................................................................... 

วันท่ี ............ เดือน............................  พ.ศ. ............. 
 
 



 
~ 31 ~ 

 
4.การอนุมัติ           

4.1ผูบริหารทองถ่ิน 
ความเห็น..................................................................................    (ลงชื่อ)........................................................................ 
.................................................................................................     (.................................................................................) 
.................................................................................................     ตำแหนง  ................................................................... 
           วันท่ี ............ เดือน............................  พ.ศ. ............. 
 
4.2สภาทองถ่ิน  มีมติอนุมัติในการประชุม  สมัย................  ครั้งท่ี ...................  เม่ือวันท่ี..................  เดือน..............................  พ.ศ. .................... 
หรือผูมีอำนาจไดอนุมัติแลววันท่ี ....................  เดอืน .......................................  พ.ศ. .......................... 
ตามหนังสือ .............................................................................................................................................(ถามี) 
 
 
 



 
~ 32 ~ 

 

 
 
 
 
 
 
 

แบบฟอรม 
บัญชีแกไขเปลี่ยนแปลงคำช้ีแจงงบประมาณ 
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บัญชีแกไขเปล่ียนแปลงคำช้ีแจงงบประมาณรายจาย  ประจำปงบประมาณ  2565 

วันท่ี.....................  เดือน ...............................  พ.ศ.  ............................  (ระบุวันท่ีตามบันทึกขอความขออนุมัติ) 
สวนราชการ .............................................................................  (หนวยงานเจาของงบประมาณท่ีแกไขเปล่ียนแปลงคำช้ีแจง) 

 
แผนงาน งาน งบ หมวด ประเภท

รายจาย 
โครงการ/
รายการ 

งบประมาณ
อนุมัติ 

คำช้ีแจงงบประมาณรายจายท่ีขอเปล่ียนแปลง หมายเหตุ 
ขอความเดิม ขอความใหม  

          
          
          
          
          
          
          
          

 
1.หัวหนาหนวยงาน............................................................................  เจาของงบประมาณท่ีขอแกไขเปลีย่นแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจาย 
(ใสเหตุผลความจำเปนท่ีขอแกไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ.......................................................................................................................................................... 
ตามระเบียบ...................................................................................................................................................................................  ขอ  ................................................. 
 
 

(ลงชื่อ) ......................................................................... 
(....................................................................................) 
ตำแหนง ...................................................................... 
วันท่ี ..............  เดือน ....................  พ.ศ. ................... 



 
~ 34 ~ 

 
2.หัวหนาหนวยงานคลัง 

ความเห็น..................................................................................    (ลงชื่อ)........................................................................ 
.................................................................................................     (.................................................................................) 
.................................................................................................     ตำแหนง  ................................................................... 
           วันท่ี ............ เดือน............................  พ.ศ. ............. 
3.เจาหนาท่ีงบประมาณ 

ความเห็น..................................................................................    (ลงชื่อ)........................................................................ 
.................................................................................................     (.................................................................................) 
.................................................................................................     ตำแหนง  ................................................................... 

วันท่ี ............ เดือน............................  พ.ศ. ............. 
4.การอนุมัติ           

4.1ผูบริหารทองถ่ิน 
ความเห็น..................................................................................    (ลงชื่อ)........................................................................ 
.................................................................................................     (.................................................................................) 
.................................................................................................     ตำแหนง  ................................................................... 
           วันท่ี ............ เดือน............................  พ.ศ. ............. 
 
4.2สภาทองถ่ิน  มีมติอนุมัติในการประชุม  สมัย.................  ครั้งท่ี ...................  เม่ือวันท่ี....................  เดือน...............................  พ.ศ. .................. 
หรือผูมีอำนาจไดอนุมัติแลววันท่ี ......................  เดอืน .....................................  พ.ศ. ............................ 
ตามหนังสือ ...............................................................................................................................................(ถามี) 
 


