
  

 บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

อนุมัติสภาฯ สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 ครั้งท่ี 1 ประจ าปี พ.ศ.2562 

 เมื่อวันที่   12   เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2562 

                                                  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม  อ าเภอ ท่าเรือ  จังหวัด พระนครศรีอยุธยา 
โอนสภาฯครั้งที ่1/2562 

 

แผนงาน งาน งบ 
หมวด

รายจ่าย 
ประเภทรายจ่าย โครงการ/รายการ 

งบประมาณ
อนุมัต ิ

งบประมาณ
ก่อนโอน 

(+/-) จ านวน
เงินที่โอน 

งบประมาณ
หลังโอน 

ค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายกรณี 
มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง 

แผนงานเคหะ
และชุมชน 

งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและ
ชุมชน 

งบบุคลากร เงินเดือน
(ฝ่ายประจ า) 

เงินเดือนพนักงาน ค่าเงินเดือนพนักงาน 991,260 537,910 1,800 - 536,110 โอนลด (กองช่าง)                    
รายการ  ค่าเงินเดือนพนักงาน 

แผนงานเคหะ
และชุมชน 

งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและ
ชุมชน 

งบลงทุน ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง 

1. รถจักรยานยนต ์ 39,000 39,000 1,800 + 40,800 ตั้งจ่ายไม่เพียงพอ (กองช่าง)          
รายการ เพื่อจ่ายค่าจดัซื้อรถจักรยานยนต์ 
จ านวน 1 คัน                                           
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์ 
จ านวน 1 คัน ขนาด 110 ซซีี แบบเกียร์
ธรรมดา คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้                             
ขนาดที่ก าหนดเป็นขนาดปรมิาตร
กระบอกสูบชั้นต่ า                                         
1. กรณีขนาดต่ ากว่า ซซีี ท่ีก าหนด ไม่เกิน 
5 ซีซี หรือขนาดเกินกว่าซีซีที่ก าหนดไม่
เกิน 5 ซีซี เป็นรถจักรยานยนต์ตามขนาด 
ซีซีที่ก าหนดไว้                                             
2. ราคาที่ก าหนดไม่รวมอุปกรณ์และ     
ค่าจดทะเบยีน                                          
3. การจดัซื้อรถจักรยานยนต์ ให้มี
คุณสมบัติตามมาตรฐานผลติภณัฑ ์ 
อุตสาหกรรมจดัหาตามบัญชรีาคา
มาตรฐานครุภณัฑ์ มกราคม 2561 
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1. หัวหน้าหน่วยงาน  กองช่าง  เจ้าของงบประมาณที่ขอโอนเพ่ิม 
    เน่ืองจากงบประมาณที่ต้ังไว้ไม่พอจ่าย จึงมีความจ าเป็นต้องโอนงบประมาณเพ่ิม  การโอนงบประมาณครั้งน้ีเป็นอ านาจของสภาองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น      
    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 ที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 1 พ.ศ.2543 ข้อ 27 
 

                    (ลงชื่อ)....................สนั่น  อู๋เจริญ......................... 
                                                    (นายสนัน่  อู๋เจริญ) 
                               ต าแหน่ง    นายชา่งโยธา รักษาราชการแทน 
                                                                                                                                                                            ผู้อ านวยการกองช่าง 
                                      วันที.่....12....เดือน..กุมภาพันธ.์....พ.ศ. 2562.... 
 

                              (ลงชื่อ).............ปาณิศา  พุ่มวนัพ็ญ.......................... 
                                            (นางสาวปาณิศา  พุ่มวันเพ็ญ) 
                                    ต าแหน่ง    หัวหน้าส านักปลัด 
                                      วันที.่....12....เดือน..กุมภาพันธ์.....พ.ศ. 2562.... 
 

                  (ลงชื่อ)..........กาญจนา  วัฒนะจิตพงศ์...................... 
                                          (นางสาวกาญจนา  วฒันะจิตพงศ์) 
                        ต าแหน่ง  รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบา้นร่อม 
                                   วันที.่....12....เดือน..กุมภาพันธ์.....พ.ศ. 2562.... 
2. เจ้าหน้าท่ีงบประมาณ 
    ความเห็น....เห็นควรอนุมัติ...............................................................................................                           (ลงช่ือ)..................สะอาด  บุญมี............................ 
    ..........................................................................................................................................                                          (นายสะอาด  บุญมี) 
    ..........................................................................................................................................                ต าแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม 
                                             วันที.่....12....เดือน..กุมภาพันธ์.....พ.ศ. 2562.... 
3. หัวหน้าหน่วยงานคลัง 
    ความเห็น......มีงบประมาณตามเสนอ  เห็นควรอนุมัติโอน............................................                       (ลงช่ือ)..................วรนุช  เปรมใจ............................ 
    ..........................................................................................................................................                                      (นางวรนชุ   เปรมใจ) 
    .................................................................................................................................               ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองคลัง 
 4. การอนุมัติ                       วันที.่....12....เดือน..กุมภาพันธ์.....พ.ศ. 2562.... 
\    4.1 ผู้บริหารท้องถิ่น                                                                                                                                 
    ความเห็น.....เห็นควรน าเสนอสภาฯ   เพ่ือพิจารณาอนุมัต.ิ.........................................                 (ลงช่ือ).......................สัมภาษ  อยู่พร้อม...............             
    ..........................................................................................................................................                          (นายสัมภาษ  อยูพ่ร้อม)           

    4.2 สภาท้องถิ่นได้อนุมัติในการประชุม สมัยสามัญ สมัยท่ี 1  ครั้งท่ี 1/2562  เมื่อวันที.่.12...เดือน..กุมภาพันธ.์.พ.ศ. 2562     ต าแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม              
         หรือผู้มีอ านาจได้อนุมัติแล้ววันที่.......เดือน.............................................พ.ศ................          .  .                                       วันที.่....12....เดือน..กุมภาพันธ์.....พ.ศ. 2562.... 
          ตามหนังสือ......................-.........................................(ถ้าม)ี                                    



 
 

  บัญชีแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

อนุมัติสภาฯ สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 ครั้งท่ี 1 ประจ าปี พ.ศ.2562 

 เมื่อวันที่   12   เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2562 

                                                  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม  อ าเภอ ท่าเรือ  จังหวัด พระนครศรีอยุธยา 
แก้ไขเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1/2562 

 

แผนงาน งาน งบ 
หมวด

รายจ่าย 
ประเภทรายจ่าย โครงการ/รายการ 

งบประมาณ
อนุมัต ิ

ค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย 
ที่ขอเปลี่ยนแปลง 

ข้อความเดิม ข้อความใหม่ 

แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

 

 

 

 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน 

งบลงทุน ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง 

ค่ารถจักรยานยนต ์

 

40,800 1.รถจักรยานยนต ์                            
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์ 
จ านวน 1 คัน คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี ้

  ขนาดที่ก าหนดเป็นขนาดปริมาตร
กระบอกสูบชั้นต่ า 

  1. กรณีขนาดต่ ากว่า ซีซี ท่ีก าหนด ไม่
เกิน 5 ซีซี หรือขนาดเกินกว่าซีซีทีก่ าหนด
ไม่เกิน 5 ซีซี เป็นรถจักรยานยนตต์าม
ขนาด ซีซีที่ก าหนดไว้                                      

  2. ราคาที่ก าหนดไมร่วมอุปกรณแ์ละ   
ค่าจดทะเบยีน                                                                                                               

  3. การจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ใหม้ี
คุณสมบัติตามมาตรฐานผลติภณัฑ ์ 
อุตสาหกรรมจดัหาตามบัญชรีาคา
มาตรฐานครุภณัฑ์ มกราคม 2561 

 

1.รถจักรยานยนต ์                            
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์ 
จ านวน 1 คัน ขนาด 110 ซซีี แบบเกียร์
ธรรมดา คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 

  ขนาดที่ก าหนดเป็นขนาดปริมาตร
กระบอกสูบชั้นต่ า                            
1. กรณีขนาดต่ ากว่า ซซีี ท่ีก าหนด ไม่เกิน 
5 ซีซี หรือขนาดเกินกว่าซีซีที่ก าหนดไม่
เกิน 5 ซีซี เป็นรถจักรยานยนต์ตามขนาด 
ซีซีที่ก าหนดไว้                                
2. ราคาที่ก าหนดไม่รวมอุปกรณ์และ    
ค่าจดทะเบยีน                                                                                                        
3. การจดัซื้อรถจักรยานยนต์ ให้มี
คุณสมบัติตามมาตรฐานผลติภณัฑ ์ 
อุตสาหกรรมจดัหาตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภณัฑ์ มกราคม 2561 
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แผนงาน งาน งบ 
หมวด

รายจ่าย 
ประเภทรายจ่าย โครงการ/รายการ 

งบประมาณ
อนุมัต ิ

ค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย 
ที่ขอเปลี่ยนแปลง 

ข้อความเดิม ข้อความใหม่ 

แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

 

 

 

 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน 

งบลงทุน ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

ค่าเครื่องพิมพ์ชนิด
เลอเซอร์ หรือชนิด 
LED ขาวด า แบบ 
NEWwork ส าหรับ
กระดาษขนาด A3 

 

53,000 1.เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือขนาด LED 
ขาวด า แบบ NEWwork ส าหรับกระดาษ
ขนาด A3                                          
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด
เลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวด า  แบบ 
NEWwork  ส าหรับกระดาษขนาด A3 
จ านวน 1 เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐานดังนี้   

(1) มีความละเอียดในการพิมพ์ไมน่้อยกว่า
1200X 1200 dpi                               
(2) มีความเร็วในการพิมพ์ร่างส าหรับ
กระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 35 หน้าต่อนาที 
(ppm)                                       
(3) มีความเร็วในการพิมพ์ร่างส าหรับ
กระดาษ A3 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที 
(ppm)                                        
(4) มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่
น้อยกว่า 256 MB                                       
(5) มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 
2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง             
(6) มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย 
(network Interface) แบบ 10/100 
Bass –T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 
ช่อง                                                   
(7) มีถาดใส่กระดาษไดไ้ม่น้อยกว่า 25 
แผ่น                                             
(8) สามารถใช้ได้กับ A3, A4, Letter, 
Legal และ Custom จัดหาตามประกาศ
เกณฑร์าคากลางและคณุลักษณะพื้นฐาน
ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม               

1.เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือขนาด LED 
ขาวด า แบบ NEWwork ส าหรับกระดาษ
ขนาด A3                                          
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด
เลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวด า  แบบ 
NEWwork  ส าหรับกระดาษขนาด A3 
จ านวน 1 เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐานดังนี้   

(1) มีความละเอียดในการพิมพ์ไมน่้อยกว่า
1200X 1200 dpi                               
(2) มีความเร็วในการพิมพ์ร่างส าหรับ
กระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 35 หน้าต่อนาที 
(ppm)                                       
(3) มีความเร็วในการพิมพ์ร่างส าหรับ
กระดาษ A3 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที 
(ppm)                                        
(4) มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่
น้อยกว่า 256 MB                                       
(5) มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 
2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง             
(6) มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย 
(network Interface) แบบ 10/100 
Bass –T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 
ช่อง                                                   
(7) มีถาดใส่กระดาษไดไ้ม่น้อยกว่า 250 
แผ่น                                             
(8) สามารถใช้ได้กับ A3, A4, Letter, 
Legal และ Custom จัดหาตามประกาศ
เกณฑร์าคากลางและคณุลักษณะพื้นฐาน
ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม               

 
 



          -2- 
1. หัวหน้าหน่วยงาน......กองช่าง...................เจ้าของงบประมาณที่ขอเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง 
    เน่ืองจากรายละเอียดในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไม่ตรงกับหลักเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถจักรยานยนต์ 
    จึงมีความจ าเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงฯ  ให้ถูกต้องครอบคลุมกับงบประมาณที่จะเบิกจ่าย การแก้ไขเปลี่ยนแปลงครั้งน้ีเป็นอ านาจของสภาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
    ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541  และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับท่ี3) พ.ศ. 2543 ข้อ 29 
 

                   (ลงชื่อ)..................สนั่น  อู๋เจริญ................................. 
                                       (นายสนั่น  อู๋เจริญ) 
                ต าแหน่ง    นายช่างโยธา รักษาราชการแทน 
                                                                                                                                                                ผู้อ านวยการกองช่าง 

วันที.่....12....เดือน..กุมภาพันธ์.....พ.ศ. 2562.... 
 

       (ลงชื่อ).............ปาณิศา  พุ่มวันเพ็ญ........................... 
                                 (นางสาวปาณิศา  พุ่มวันเพ็ญ) 
                          ต าแหน่ง    หัวหน้าส านักปลัด 
                      วันที.่....12....เดือน..กุมภาพันธ์.....พ.ศ. 2562.... 
 

      (ลงชื่อ).................................................................. 
                               (นางสาวกาญจนา  วัฒนะจิตพงศ์) 
             ต าแหน่ง  รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม 
                                           วันที่.....12....เดือน..กุมภาพันธ์.....พ.ศ. 2562.... 
2. เจ้าหน้าท่ีงบประมาณ 
    ความเห็น....เห็นควรอนุมัติ...............................................................................................              (ลงชื่อ)..............สะอาด  บุญมี............................. 
    ..........................................................................................................................................                            (นายสะอาด  บุญมี) 
    ..........................................................................................................................................     ต าแหน่ง ปลัดองค์การบริหารสว่นต าบลบ้านร่อม 
                             วันที.่....12....เดือน..กุมภาพนัธ์.....พ.ศ. 2562.... 
3. หัวหน้าหน่วยงานคลัง 
    ความเห็น.....เห็นควรอนุมัต.ิ............................................................................................          (ลงชื่อ)...............วรนุช เปรมใจ........................... 
    ..........................................................................................................................................                           (นางวรนุช   เปรมใจ) 
    ..........................................................................................................................................              ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองคลัง 
 4. การอนุมัติ                           วันที.่....12....เดือน..กุมภาพันธ์.....พ.ศ. 2562.... 
    4.1 ผู้บริหารท้องถิ่น 
    ความเห็น......เห็นควรอนุมัต.ิ...........................................................................................          (ลงชื่อ).............สมัภาษ  อยู่พร้อม.......................             
    ..........................................................................................................................................                   (นายสัมภาษ  อยู่พร้อม)           
    ..........................................................................................................................................     ต าแหน่ง นายกองค์การบริหารสว่นต าบลบ้านร่อม 
                  วันที.่....12....เดือน..กุมภาพนัธ์.....พ.ศ. 2562.... 
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4.2 สภาท้องถิ่น มีมติอนุมัติในการประชุม สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 ครั้งท่ี 1 ประจ าปี พ.ศ.2562  เมื่อวันที่   12   เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2562 
    หรือผู้มีอ านาจได้อนุมัติแล้ววันที.่....12........เดือน...กุมภาพันธ์........พ.ศ. ..2562........    
    ตามหนังสือ.......................................................................................(ถ้าม)ี    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม 
เร่ือง การโอนงบประมาณและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงเงินงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
………………………………     

 

  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม  ได้ท าบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1/2562 และท าบัญชีแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562  ครั้งที่ 1/2562 ลงวนัที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการและงานพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม ซึ่งทางสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม ได้อนุมัติแล้ว ในคราวประชุมสภา
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้ง 1/2562 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 และเพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 
และ 3) พ.ศ.2543 ข้อ 27 และ ข้อ 29  อนุมัตใิห้โอนงบประมาณและแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1/2562 (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)  
 

ดังนั้น  เพ่ือให้เป็นไปตามข้อ 32 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2  และ 3) พ.ศ.2543  จึงประกาศการโอน
งบประมาณและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงเงินงบประมาณรายจ่าย (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้  
  

  จึงประกาศ ให้ทราบ โดยทั่วกัน 
 
               ประกาศ    ณ   วันที่ 22  เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2562 
 
                                                          สัมภาษ  อยู่พร้อม 
                                             (นายสัมภาษ  อยู่พร้อม) 

   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ          ส ำนักปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนร่อม                                                       .                      
ที ่     อย 79301/                                                     วันที่            12  กุมภำพันธ์  2562               .                                 
เรื่อง    ขออนุมัติโอนงบประมำณและแก้ไขเปลี่ยนแปลงค ำชี้แจงงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562                              

เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม 
  

1. เรื่องเดิม 
ตำมข้อบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนร่อม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562  ของกองช่ำง   

แผนงำนเคหะและชุมชน งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน หมวดค่ำครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ยำนพำหนะ
และขนส่ง เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อรถจักรยำนยนต์ จ ำนวน 1 คัน เนื่องจำกตั้งงบประมำณไว้ไม่เพียงพอ  จึงขอโอน
งบประมำณรำยจ่ำย ดังนี้  

1.1 ด้านบริกำรชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมขน งานบริหำรทั่วไปเก่ียวกับเคหะและ 
ชุมชน งบลงทุน  หมวดค่ำครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง รายการ ค่ำจัดซื้อรถจักรยำนยนต์ 
จ ำนวน 1 คัน กองช่ำง    
                       1.2  ขอเปลี่ยนแปลงค ำชี้แจงงบประมำณ ด้านบริกำรชุมชนและสังคม  แผนงานเคหะและชุมขน  
งานบริหำรทัว่ไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน  หมวดค่ำครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง 
รายการ ค่ำจัดซื้อรถจักรยำนยนต์ จ ำนวน 1 คัน กองช่ำง เนื่องจำกไม่ได้ระบุขนำด ซีซีรถจักรยำนยนต์             
จ ำนวน 1 รำยกำร   
 

     2.  ข้อเท็จจริง 
 ส ำนักงำนปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนร่อม มีควำมจ ำเป็นต้องโอนงบประมำณรำยจ่ำย  

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562  เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนร่อม เป็นไปด้วยควำม
เรียบร้อยเป็นไปตำมระเบียบ ดังต่อไปนี้ 

 โอนงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562  ดังนี้ 
 

 1.โอนลด  กองช่าง 
   1.1 ด้านบริกำรชุมชนและสังคม   แผนงานเคหะและชุมชน 
                  งานบริหำรงำนทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบบุคลำกร  หมวดเงินเดือน(ฝ่ำยประจ ำ)          
                 ประเภท เงินเดือนพนักงำนส่วนต ำบล  

       รายการ ค่ำเงินเดือนพนักงำนส่วนต ำบล 
        งบประมำณตั้งไว้           991,260   บำท  คงเหลือก่อนโอน      537,910  บำท 

         โอนลด                          1,800   บำท  คงเหลือหลังโอน       536,110  บำท 
 

                             ค ำชี้แจง   โอนลดเพ่ือไปตั้งจ่ำยในหมวดค่ำครุภัณฑ ์ เพ่ือเป็นค่ำครุภัณฑ์ยำนพำหนะ 
                                          และขนส่ง กองช่ำง จ ำนวนเงิน 1,800 บำท 

 

1.โอนเพิ่ม    กองคลัง 
    1.1 ด้านบริกำรชุมชนและสังคม   แผนงานเคหะและชุมชน 
                  งานบริหำรงำนทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน  หมวดค่ำครุภัณฑ์          

       ประเภท  ค่ำครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง 
                    รายการ  ค่ำรถจักรยำนยนต์         
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                            งบประมำณตั้งไว้           39,000    บำท  คงเหลือก่อนโอน     39,000   บำท 
        โอนเพ่ิม                       1,800  บำท  คงเหลือหลังโอน      40,800   บำท 
       (เนื่องจำกงบประมำณตั้งจ่ำยไม่เพียงพอ)  
   

                       1.2 ขอเปลี่ยนแปลงค ำชี้แจงงบประมำณ ด้านบริกำรชุมชนและสังคม  แผนงานเคหะและชุมขน  
งานบริหำรทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน  หมวดค่ำครุภัณฑ์ ประเภท ครภุัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง 
รายการ ค่ำจัดซื้อรถจักรยำนยนต์ จ ำนวน 1 คัน กองช่ำง เนื่องจำกไม่ได้ระบุขนำด ซีซีรถจักรยำนยนต์             
ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงค ำชี้แจงงบประมำณ  
     ข้อความเดิม 
  1.รถจักรยานยนต์     
                         - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์ จ านวน 1 คัน คุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 
  ขนาดที่ก าหนดเป็นขนาดปริมาตรกระบอกสูบชั้นต่ า 
  1. กรณีขนาดต่ ากว่า ซีซี ที่ก าหนด ไม่เกิน 5 ซีซี หรือขนาดเกินกว่าซีซีที่ก าหนดไม่เกิน 5 ซีซี เป็นรถจักรยานยนต์ 
      ตามขนาด ซีซีที่ก าหนดไว้                                      
  2. ราคาท่ีก าหนดไม่รวมอุปกรณ์และ   ค่าจดทะเบียน                                                                                                               
  3. การจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ให้มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์  อุตสาหกรรมจัดหาตามบัญชีราคามาตรฐาน 
      ครุภัณฑ์ มกราคม 2561 

  ข้อความเดิมใหม่ 
                     1.รถจักรยานยนต์                            
                          - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์ จ านวน 1 คัน ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา 
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้   ขนาดที่ก าหนดเป็นขนาดปริมาตรกระบอกสูบชั้นต่ า                                              
1. กรณีขนาดต่ ากว่า ซีซี ที่ก าหนด ไม่เกิน 5 ซีซี หรือขนาดเกินกว่าซีซีที่ก าหนดไม่เกิน 5 ซีซี เป็นรถจักรยานยนต์         
    ตามขนาด ซีซีที่ก าหนดไว้                                                                                                             
2. ราคาท่ีก าหนดไม่รวมอุปกรณ์และ    ค่าจดทะเบียน                                                                                                        
3. การจัดซื้อรถจกัรยานยนต์ ให้มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์  อุตสาหกรรมจัดหาตามบัญชีราคามาตรฐาน 
    ครุภัณฑ์ มกราคม 2561 

 

3. ระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
 

ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  
2541 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 และ 3 ) พ.ศ. 2543 ข้อ 26   ก ำหนด “ กำรโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี    
เป็นอ ำนำจอนุมัติของผู้บริหำรท้องถิ่น” 
                                                                         /4. ความเห็นและข้อเสนอแนะ……………………………………………………….. 
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 4. ความเห็นและข้อเสนอแนะ 
  เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรในกรณีดังกล่ำวเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและเป็นไปตำมระเบียบ ในข้อ 3 
เห็นควรโอนงบประมำณดังกล่ำว 
   

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำ 
 
 



        (นำงสำวกำญจนำ  วัฒนะจิตพงศ์) 
          รองปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนร่อม 

 
 

ควำมเห็นปลัด อบต.        ควำมเห็นผู้บริหำร 
.....เห็นควรพิจารณา........................    ........อนุมัติ............................................ 
........................................................    ............................................................. 
      
           (นำยสะอำด  บุญมี)                                         (นำยสัมภำษ  อยู่พร้อม)  
ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนร่อม                                    นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนร่อม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


