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แผนงาน งาน งบ หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ/รายการ งบประมาณ
อนุมัติ 

งบประมาณ 
ก่อนโอน 

(+/-) จํานวน
เงินที่โอน 

งบประมาณ 
หลังโอน 

คําชี้แจง
งบประมาณ

รายจ่ายกรณีมีการ
แก้ไขเปลี่ยนแปลง 

แผนงาน
บริหารงานทั่วไป 

งานบริหารทั่วไป งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 

โครงการฝึกอบรมส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 

130,00๐ 18,369 18,0๐๐ (-)  369 -เนื่องจาก
งบประมาณที่ตั้งไว้
คาดว่าเหลือจ่าย 

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน 

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 

โครงการส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของประชาชนใน
การจัดทําแผนพัฒนา
เทศบาลและแผนชุมชน 

20,00๐ 14,430 14,0๐๐ (-)  430 -เนื่องจาก
งบประมาณที่ตั้งไว้
คาดว่าเหลือจ่าย 

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน 

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 

โครงการฝึกอบรมอาชีพ
ให้กลุ่มสตรีและผู้นํา
ชุมชนเพื่อการพึ่งพา
ตนเอง 

25,00๐ 8,740 8,3๐๐ (-)  440 -เนื่องจาก
งบประมาณที่ตั้งไว้
คาดว่าเหลือจ่าย 
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แผนงาน งาน งบ หมวด
รายจ่าย 

ประเภท
รายจ่าย โครงการ/รายการ 

งบประ
มาณ
อนุมัติ 

งบประมาณ
ก่อนโอน 

(+/-) จํานวน
เงินที่โอน 

งบประมาณ
หลังโอน 

คําชี้แจง
งบประมาณ

รายจ่ายกรณีมีการ
แก้ไขเปลี่ยนแปลง 

แผนงาน
บริหารงา
นทั่วไป 

งานบริหาร
ทั่วไป 

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

จัดซื้อคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ  
-เพื่อจัดซื้อคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ  จํานวน 1 ชุด 
-มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) หรือ 
8 แกนเสมือน (8 Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน ไม่
น้อยกว่า 3.0 GHz หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย 
-หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจําขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB 
สําหรับแบบ L3 Cache Memory หรือ แบบ Smart Cache Memory 
-มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง 
หรือดีกว่า  
-มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 
4 GB 
-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุ
ไม่น้อยกว่า 1 TB จํานวน 1 หน่วย 
-มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย 
-มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 
10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ชอ่ง  
-มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
-มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 
และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว จํานวน 1 หน่วย 

๐ 0 23,0๐๐ (+)  23,0๐๐ -เนื่องจากมิได้ตั้ง
งบประมาณรายจ่าย
ไว้จึงโอนมาตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ 
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แผนงาน งาน งบ หมวด
รายจ่าย 

ประเภท
รายจ่าย โครงการ/รายการ 

งบประ
มาณ
อนุมัติ 

งบประมาณ
ก่อนโอน 

(+/-) จํานวน
เงินที่โอน 

งบประมาณ
หลังโอน 

คําชี้แจง
งบประมาณ

รายจ่ายกรณีมีการ
แก้ไขเปลี่ยนแปลง 

แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป 

งานบริหาร
ทั่วไป 

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

จัดซื้อเครื่องพมิพ์ชนดิเลเซอร์/ชนดิ LED ขาวดํา (30 
หน้า/นาที)  
-เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา (30 
หน้า/นาที)  จํานวน 1 ชุด 
-มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200 x 600 dpi 
-มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 30 หน้าต่อนาที 
-สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติ 
-มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 32 MB 
-มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือ
ดีกว่า จํานวนไม่นอ้ยกว่า 1 ช่อง  
-สามารถใช้ได้กับ A4 , Letter , Legal และ Custom โดยมีถาด
ใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น 

๐ 0 7,3๐๐ (+)  7,3๐๐ -เนื่องจากมิได้ตั้ง
งบประมาณรายจ่าย
ไว้จึงโอนมาตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ 

แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป 

งานบริหาร
ทั่วไป 

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

จัดซื้อเครื่องประมวลผลกลาง (CPU)  
-เพื่อจัดซื้อเครื่องประมวลผลกลาง (CPU)  จํานวน 1 ชุด 
-มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 
core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน ไม่น้อยกว่า 3.0 GHz 
หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย 
-มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่
น้อยกว่า 4 GB 
-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Disk ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 100 GB จํานวน 1 หน่วย 
-มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย 
-มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 
10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

๐ 0 10,0๐๐ (+)  10,0๐๐ -เนื่องจากมิได้ตั้ง
งบประมาณรายจ่าย
ไว้จึงโอนมาตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ 

 
 
 


