
 
 

บันทึกข้อความ  

ส่วนราชการ ........................................................โทรศัพท์.......................................................................................        
ท่ี  อว 0616....................................................            วันท่ี  ............................................................................................. 

เรื่อง  ขออนุมัติ................(โอน/เปล่ียนแปลงรายการ) งบประมาณรายจ่ายครั้งท่ี........(แผ่นดิน/รายได้) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 

เรียน  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

              ตามท่ีหน่วยงานได้จัดท ารายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565                
โครงการ...........................รหัส..............................กิจกรรม.......................รหัส........................... โดยความเหน็ชอบจาก
ท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ในคราวประชุมครั้งท่ี  9/2564 วันพฤหัสบดีท่ี 23 กันยายน 2564 นั้น 
มีความประสงค์จะขออนุมัติโอนเปล่ียนแปลงรายการงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

เหตุผลความจ าเป็น การโอนเปล่ียนแปลงรายการ เนื่องจาก............................................................ 
....................................................................................................................................................................................... 
              ท้ังนี้ การโอนเปล่ียนแปลงรายการงบประมาณดังกล่าวไม่กระทบต่อเป้าหมาย การด าเนินงาน     
ตามแผนงานเดิมท่ีก าหนดไว้ และมีงบประมาณคงเหลือเพียงพอท่ีจะสามารถท ารายการได้  

             จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
              
     
                                                                   ลงช่ือ ...............................................................ผู้ขออนุญาต 
                                                                          (..............................................................) 
        ระบหุมายเลขโทรศัพท์.................................................... 
          
ลงช่ือหัวหน้าหน่วยงาน 
                                  
                          (............................................................) 
                            ...................ระบุต าแหนง่.................. 
 
 
 
 

 

กรณีเปลี่ยนแปลงครั้งแรก 



รายละเอียดประกอบการพิจารณาเพื่อขออนุมัติโอนเปล่ียนแปลงรายการงบประมาณ 
ครั้งที่ ......... ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 25……… 

                             ************************************************************** 
 

รายการเดิม รายการใหม่ 
1. แหล่งงบประมาณ   (   ) เงินรายได้  (   ) เงินแผ่นดิน    
2. ช่ือโครงการ           ..................................................... 
3. รหัสโครงการ         ..................................................... 
    จ านวนเงิน  ..................................................................บาท                
4. ช่ือกิจกรรมหลัก     ...................................................... 
5. รหัสกิจกรรม          …………………………………………… 

จ านวนเงิน  ..................................................................บาท                
(   )  เปล่ียนแปลงรายละเอียดค่าใช้จ่าย 
(   )  เปล่ียนแปลงหมวดรายจ่าย 
(   )  ปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาสท่ี.... 
(เดือน................) 
(   )   อื่น ๆ  ระบุ................................................ 

6.รายละเอียดการด าเนินกิจกรรม 
6.1 ............................................................................. 

          ............................................................................. 
          ............................................................................. 
7.ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี................................................. 

7.1 กลยุทธ์............................................................. 
     7.2 ตัวช้ีวัด............................................................. 
     7.3 ค่าเป้าหมาย.................................................... 
     7.4 ตัวช้ีวัดโครงการ/กิจกรรม 
          7.4.1 เชิงประมาณ.......................................... 
          7.4.2 เชิงคุณภาพ...........................................                                     

1. แหล่งงบประมาณ   (   ) เงินรายได้  (   ) เงินแผ่นดิน    
2. ช่ือโครงการ           ..................................................... 
3. รหัสโครงการ         ..................................................... 
    จ านวนเงิน  ..................................................................บาท                
4. ช่ือกิจกรรมหลัก     ...................................................... 
5. รหัสกิจกรรม          …………………………………………… 

จ านวนเงิน  .................................................................บาท                
(   )  เปล่ียนแปลงรายละเอียดค่าใช้จ่าย 
(   )  เปล่ียนแปลงหมวดรายจ่าย 
(   )  ปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาสท่ี.... 
(เดือน................) 
(   )   อื่น ๆ  ระบุ................................................ 

6.รายละเอียดการด าเนินกิจกรรม 
6.1 ............................................................................. 

          ............................................................................. 
          ............................................................................. 

7.ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี................................................. 
7.1 กลยุทธ์............................................................. 

     7.2 ตัวช้ีวัด............................................................. 
     7.3 ค่าเป้าหมาย.................................................... 
     7.4 ตัวช้ีวัดโครงการ/กิจกรรม 
          7.4.1 เชิงประมาณ.......................................... 
          7.4.2 เชิงคุณภาพ...........................................                                     

 

หมายเหตุ  กรณีขอเปล่ียนแปลงรายการเงินงบลงทุน (ครุภัณฑ์/ท่ีดิน/ส่ิงก่อสร้าง) ให้แนบรายละเอียดมาด้วย 
 
                                   ลงช่ือหัวหน้าหน่วยงาน 
                                    
                                                               (............................................................) 
                                                                ...................ระบุต าแหนง่.................. 



 

 
 

บันทึกข้อความ  

ส่วนราชการ  ......................................................โทรศัพท์...............................................................................................        
ท่ี  อว 0616....................................................   วันท่ี  ................................................................................................... 

เรื่อง  ขออนุมัติ................(โอน/เปล่ียนแปลงรายการ) งบประมาณรายจ่ายครั้งท่ี........(แผ่น ดิน/รายได้) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 

เรียน  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
              ตามท่ีหน่วยงานได้จัดท ารายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565                
โครงการ...........................รหัส..............................กิจกรรม.......................รหัส........................... โดยความเห็นชอบจาก
ท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ในคราวประชุมครั้งท่ี  9/2564 วันพฤหัสบดีท่ี 23 กันยายน  2564 นั้น 
และได้มีการขออนุมัติโอนเปล่ียนแปลงรายละเอียดค าขอต้ังไปแล้วนั้น 

เหตุผลความจ าเป็น การโอนเปล่ียนแปลงรายการ เนื่องจาก…………………………………………………….. 
........................................................................................................................................................................................ 
  ท้ังนี้ การโอนเปล่ียนแปลงรายการงบประมาณดังกล่าวไม่กระทบต่อเป้าหมาย การด าเนินงาน    
ตามแผนงานเดิมท่ีก าหนดไว้ และมีงบประมาณคงเหลือเพียงพอท่ีจะสามารถท ารายการได้  

             จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
              
     
                                                                   ลงช่ือ ...............................................................ผู้ขออนุญาต 
                                                                          (..............................................................) 
           ระบหุมายเลขโทรศัพท์........................................... 
          
ลงช่ือหัวหน้าหน่วยงาน 
                                  
                          (............................................................) 
                            ...................ระบุต าแหนง่.................. 
 
 
 
 
 

 

กรณีเปลี่ยนแปลงมากกว่า 1 คร้ัง 



รายละเอียดประกอบการพิจารณาเพื่อขออนุมัติโอนเปล่ียนแปลงรายการงบประมาณ 
ครั้งที่ ......... ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 25……… 

                             ************************************************************** 
 

รายการเดิม รายการใหม่ 
1. แหล่งงบประมาณ   (   ) เงินรายได้  (   ) เงินแผ่นดิน    
2. ช่ือโครงการ           ..................................................... 
3. รหัสโครงการ         ..................................................... 
    จ านวนเงิน  ..................................................................บาท                
4. ช่ือกิจกรรมหลัก     ...................................................... 
5. รหัสกิจกรรม          …………………………………………… 

จ านวนเงิน  ..................................................................บาท                
(   )  เปล่ียนแปลงรายละเอียดค่าใช้จ่าย 
(   )  เปล่ียนแปลงหมวดรายจ่าย 
(   )  ปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาสท่ี.... 
(เดือน................) 
(   )   อื่น ๆ  ระบุ................................................ 

6.รายละเอียดการด าเนินกิจกรรม 
6.1 ............................................................................. 

          ............................................................................. 
          .............................................................................  

7.ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี................................................. 
7.1 กลยุทธ์............................................................. 

     7.2 ตัวช้ีวัด............................................................. 
     7.3 ค่าเป้าหมาย.................................................... 
     7.4 ตัวช้ีวัดโครงการ/กิจกรรม 
          7.4.1 เชิงประมาณ.......................................... 
          7.4.2 เชิงคุณภาพ...........................................                                     

1. แหล่งงบประมาณ   (   ) เงินรายได้  (   ) เงินแผ่นดิน    
2. ช่ือโครงการ           ..................................................... 
3. รหัสโครงการ         ..................................................... 
    จ านวนเงิน  ..................................................................บาท                
4. ช่ือกิจกรรมหลัก     ...................................................... 
5. รหัสกิจกรรม          …………………………………………… 

จ านวนเงิน  .................................................................บาท                
(   )  เปล่ียนแปลงรายละเอียดค่าใช้จ่าย 
(   )  เปล่ียนแปลงหมวดรายจ่าย 
(   )  ปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาสท่ี.... 
(เดือน................) 
(   )   อื่น ๆ  ระบุ................................................ 

6.รายละเอียดการด าเนินกิจกรรม 
6.1 ............................................................................. 

          ............................................................................. 
          .............................................................................  

7.ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี................................................. 
7.1 กลยุทธ์............................................................. 

     7.2 ตัวช้ีวัด............................................................. 
     7.3 ค่าเป้าหมาย.................................................... 
     7.4 ตัวช้ีวัดโครงการ/กิจกรรม 
          7.4.1 เชิงประมาณ.......................................... 

             7.4.2 เชิงคุณภาพ...........................................                                     
 

หมายเหตุ  กรณีขอเปล่ียนแปลงรายการเงินงบลงทุน (ครุภัณฑ์/ท่ีดิน/ส่ิงก่อสร้าง) ให้แนบรายละเอียดมาด้วย 
 

                                   ลงช่ือหัวหน้าหน่วยงาน 
                                    
                                                               (............................................................) 
                                                                ...................ระบุต าแหนง่.................. 

 



ค าช้ีแจงบันทึกข้อความโอน/เปลี่ยนแปลงรายการ 
หน่วยงานเลือก โอน หรือ เปลี่ยนแปลงรายการ ต่อการท าบันทึกข้อความ 1 ครั้ง 

ประกอบด้วย 2 หัวข้อ 
- หัวข้อ รายการเดิม หมายถึง ข้อมูลท่ีปรากฏในเล่มแผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย (เล่มค าขอต้ัง) 
- หัวข้อ รายการใหม่ หมายถึง  ข้อมูลท่ีขอโอนไปด าเนินงานรายการ/โครงการอื่นๆ ท่ีปรากฏในเล่มแผนปฏิบัติ

การงบประมาณรายจ่าย (เล่มค าขอต้ัง) หรือท่ีเปล่ียนแปลงรายการใหม่ 
 

ความหมายของข้อมูลภายในตาราง 
- งบ หมายถึง ให้เลือกประเภทงบประมาณท่ีจะขอโอน/เปล่ียนแปลงรายการ ประกอบไปด้วย งบแผ่นดิน ,     

เงินรายได้ (บกศ./กศ.บป./กศ.บศ.) 
- รหัสโครงการ หมายถึง รหัสโครงการงบประมาณ 10 หลัก ยกตัวอย่างเช่น คณะครุศาสตร์ งบแผ่นดิน  
-  65-01000-001 (มีเอกสารแนบความหมายของรหัสเบิกจ่าย) 
- รหัสกิจกรรม หมายถึง รหัสกิจกรรมงบประมาณ 12 หลัก ยกตัวอย่างเช่น คณะครุศาสตร์ งบแผ่นดิน          

10-2101-10-01-21  (มีเอกสารแนบความหมายของรหัสเบิกจ่าย) 
- ยุทธศาสตร์ หมายถึง ยุทธศาสตร์ท่ีปรากฏในเล่มแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
- กลยุทธ์ หมายถึง กลยุทธ์ที่ปรากฏในเล่มแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
- รายการ/โครงการ(รายการเดิม) หมายถึง รายการ/โครงการท่ีปรากฏในเล่มแผนปฏิบัติการ 

งบประมาณรายจ่าย (เล่มค าขอต้ัง) 
- รายการ/โครงการ (รายการใหม่)  

กรณีท่ี 1 รายการ/โครงการ ท่ีหน่วยงานขอโอนไปด าเนินงานโครงการอื่นท่ีปรากฏในเล่ม 
แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย (เล่มค าขอต้ัง) **สามารถระบุรหัสงบประมาณ** 
กรณีท่ี 2 เปล่ียนแปลงรายการ/โครงการใหม่ ท่ีไม่ปรากฏในเล่มแผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย 
(เล่มค าขอต้ัง)  **ไม่ต้องระบุรหัสงบประมาณ** 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                        ตัวอย่าง 
 

รายละเอียดประกอบการพิจารณาเพือ่ขออนุมัติโอนเปลีย่นแปลงรายการงบประมาณ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

รายการเดิม รายการใหม่ 
1. แหล่งงบประมาณ   (   ) เงินรายได้  ( √ ) เงินแผ่นดิน    
2. ช่ือโครงการ          โครงการพัฒนาระบบการบรหิารฯ 
3. รหัสโครงการ        6512000003 
    จ านวนเงิน          3,000,000  บาท                
4. ช่ือกิจกรรมหลัก    (1)การสร้างและพัฒนาฯ 
5. รหัสกิจกรรม         103101140144 

จ านวนเงิน           900,000 บาท                
( √ )  เปล่ียนแปลงรายละเอียดค่าใช้จ่าย 
(   )  เปล่ียนแปลงหมวดรายจ่าย 
( √ )  ปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาสท่ี 3  

           -  ไตรมาส 1 = 150,000  บาท 
           -  ไตรมาส 2 = 450,000  บาท 

    -  ไตรมาส 3 = 300,000  บาท 
     -  ไตรมาส 4        - 

(   )   อื่น ๆ  ระบุ................................................ 
 
 

 

1. แหล่งงบประมาณ   (   ) เงินรายได้  ( √ ) เงินแผ่นดิน    
2. ช่ือโครงการ           โครงการพัฒนาระบบการบริหารฯ 
3. รหัสโครงการ         6512000003        
    จ านวนเงิน            3,000,000 บาท                
4. ช่ือกิจกรรมหลัก    (1)การสร้างและพัฒนาฯ   
5. รหัสกิจกรรม          103101140144 

จ านวนเงิน            900,000 บาท                
( √)  เปล่ียนแปลงรายละเอียดค่าใช้จ่าย 
(   )  เปล่ียนแปลงหมวดรายจ่าย 
( √)  ปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาสท่ี 3  

           -  ไตรมาส 1 = 150,000  บาท 
           -  ไตรมาส 2 = 450,000  บาท 

    -  ไตรมาส 3 = 300,000  บาท 
     -  ไตรมาส 4        - 

( √)   อื่น ๆ  เพิ่มกิจกรรม “การลงนามความ
ร่วมมือกับภาคเอกชน” 
และรับโอนเงินจากกิจกรรมท่ี 1 การสร้างและ
พัฒนาฯ จ านวนเงิน 25,750 บาท 

6.รายละเอียดการด าเนินกิจกรรม 
6.1 กิจรรมท่ี 1 การสร้างและพัฒนาฯ 
รหัส 103101140144 (งบประมาณ 900,000บาท) 
     6.1.1 การประชุมเชิงปฏิบัติการมองอนาคต
ร่วมกัน (งบประมาณ 359,000 บาท)  

6.รายละเอียดการด าเนินกิจกรรม 
                   
              
                        (คงเดิม) 

       6.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการออกนอกระบบ 
            (งบประมาณ 234,800 บาท) 

         
(คงเดิม) 

    6.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกร่าง 
         (งบประมาณ 195,400 บาท ) 

                     
(คงเดิม) 

 



รายการเดิม รายการใหม่ 
      6.4 สร้างความเข้าใจร่วมกันของบุคลากรมหาวิทยาลัย 
           (การปรับตัวและเตรียมใจ ระบบการเงินและ 
           งบประมาณ สถานภาพและทิศทางอนาคต)  
           (งบประมาณ 110,800 บาท) 

    -  ค่าตอบแทนวิทยากร = 86,400 บาท 

   - ค่าอาหาร/อาหารว่างและเครื่องด่ืม =15,000 บาท 

    - ค่าน้ ามันเช้ือเพลิงรถตู้ (วิทยากร) = 4,500 บาท 
    - ค่าวัสดุส านักงาน เช่น แฟ้ม ปากกา กระดาษ ฯลฯ 
      = 2,900 บาท 
    - ค่าจ้างถ่ายเอกสาร = 2,000 บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.4 สร้างความเข้าใจร่วมกันของบุคลากรมหาวิทยาลัย 
     (การปรับตัวและเตรียมใจ ระบบการเงินและ   
     งบประมาณ สถานภาพและทิศทางอนาคต)  
     (งบประมาณ 85,050 บาท) 

-  ค่าตอบแทนวิทยากร = 67,400 บาท 

- ค่าอาหาร/อาหารว่างและเครื่องด่ืม =8,250 บาท 

- ค่าน้ ามันเช้ือเพลิงรถตู้ (วิทยากร) = 4,500 บาท 
- ค่าวัสดุส านักงาน เช่น แฟ้ม ปากกา กระดาษ ฯลฯ 
   = 2,900 บาท 
- ค่าจ้างถ่ายเอกสาร = 2,000 บาท 
ขอโอนเงินไปเพิ่มกิจกรรมใหม ่จ านวนเงิน 25,750 บาท 

6.5 กิจกรรม “การลงนามความร่วมมือกับภาคเอกชน เพื่อ
เป็นการสร้างและพัฒนาฯ  (งบประมาณ 25,750 บาท) 
       - ค่าอาหาร อาหารว่าง และเครื่องด่ืม=6,750 บาท 
       - ค่าจ้างจัดสถานท่ี = 8,000 บาท 
       - ค่าวัสดุส านักงาน เช่น แฟ้ม ปากกา กระดาษ ฯลฯ 
         = 5,000 บาท 

- ค่าไวนิล และส่ือประชาสัมพันธ์ = 6,000 บาท 
 

7.ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบ 
บริหารจัดการองค์กรให้เป็นมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรม  
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  
   7.1 กลยุทธ์ 1 : พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการ
เชิงรุกตามหลักธรรมาภิบาล 
   7.2 ตัวช้ีวัด : 1.1 ร้อยละความส าเร็จของการบรรลุ
เป้าหมายตามตัวบ่งช้ีการประกันคุณภาพ ด้านการบริหาร
จัดการองค์กร (ตัวช้ีวัด 5.2 ระดับมหาวิทยาลัย)  
                    1.2 ระดับความพึงพอใจของคณาจารย์และ
บุคลากรต่อการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย 
                    1.3 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรม และ
ความโปร่งใส ในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย (ตัวบ่งช้ี 
ITA) 
    

7.ประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบ 
บริหารจัดการองค์กรให้เป็นมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรม  
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  
   7.1 กลยุทธ์ 1 : พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการ
เชิงรุกตามหลักธรรมาภิบาล 
   7.2 ตัวช้ีวัด : 1.1 ร้อยละความส าเร็จของการบรรลุ
เป้าหมายตามตัวบ่งช้ีการประกันคุณภาพ ด้านการบริหาร
จัดการองค์กร (ตัวช้ีวัด 5.2 ระดับมหาวิทยาลัย)  
                    1.2 ระดับความพึงพอใจของคณาจารย์และ
บุคลากรต่อการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย 
                    1.3 ผลคะแนนการประเมนิคุณธรรม และ
ความโปร่งใส ในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย (ตัวบ่งช้ี 
ITA) 

                                   



รายการเดิม รายการใหม่ 
   7.3 ค่าเป้าหมาย : ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าท่ี ในเขต
ความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ และ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง กับการส่งเสริม สนับสนุนการขับเคล่ือน
การด าเนินงานในอนาคต 
  7.4 ตัวช้ีวัดโครงการ/กิจกรรม 
       7.4.1 เชิงปริมาณ : ผลการส ารวจการรับรู้ข่าวสาร 
(นโยบายแผนพัฒนาต่าง ๆ ท่ีส าคัญระดับชาติ ระดับจังหวัด 
ระดับองค์กร) ของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
       7.4.2 เชิงคุณภาพ : การบริหารจัดการท่ีมีความเป็นเลิศ 
คุ้มค่า ประหยัด สร้างการมีส่วนร่วม ได้รับการพัฒนาและ
ยกระดับให้มีมาตรฐานและคุณภาพท่ีสูงขึ้น 

 
    

 

   7.3 ค่าเป้าหมาย : ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าท่ี ในเขต
ความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัยราชภฏันครสวรรค์ และ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง กับการส่งเสริม สนับสนุนการ
ขับเคล่ือนการด าเนินงานในอนาคต 
  7.4 ตัวช้ีวัดโครงการ/กิจกรรม 
       7.4.1 เชิงปริมาณ : ผลการส ารวจการรับรู้ข่าวสาร 
(นโยบายแผนพัฒนาต่าง ๆ ท่ีส าคัญระดับชาติ ระดับจังหวัด 
ระดับองค์กร) ของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
       7.4.2 เชิงคุณภาพ : การบริหารจัดการท่ีมีความเป็นเลิศ 
คุ้มค่า ประหยัด สร้างการมีส่วนร่วม ได้รับการพัฒนาและ
ยกระดับให้มีมาตรฐานและคุณภาพท่ีสูงขึ้น 
       7.4.3 มหาวิทยาลัยมีเครือข่ายความร่วมมือกับ
ภาคเอกชนท่ีขับเคล่ือนการด าเนินงานเพื่อรองรับการพัฒนา
ของมหาวิทยาลัยในอนาคต 
                                     

 
หมายเหตุ  กรณีขอเปล่ียนแปลงรายการเงินงบลงทุน (ครุภัณฑ์/ท่ีดิน/ส่ิงก่อสร้าง) ให้แนบรายละเอียดมาด้วย 
 

                                   ลงช่ือหัวหน้าหน่วยงาน 
                                    
                                                               (............................................................) 
                                                                ...................ระบุต าแหนง่.................. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 


