
 

 

 บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
  

 อนุมัติเมื่อวันที่   25   เดือน    กรกฎาคม   พ.ศ.   2565  . 
 เทศบาลต าบลม่วงน้อย  อ าเภอป่าซาง  จังหวัดล าพูน 
 โอนครั้งที่ 8 
            

 

แผนงาน งาน 

งบ/ 
เงินดือน/ 

ค่า.../ 
รายจ่าย

อ่ืน 

ประเภท
รายจ่าย 

โครงการ/ 
รายการ 

งบประมาณ 
ที่อนุมัติตาม 
เทศบัญญัติ 

งบประมาณ
(คงเหลือ)ก่อน

โอน 

(+/-) จ านวน 
เงินที่โอน 

งบประมาณ 
หลังโอน 

ค าชี้แจงการโอน 
เงินงบประมาณ

รายจ่าย 

 

แผนงานการ
รักษาความ
สงบภายใน 

งานบริหาร
ทั่วไป
เกี่ยวกับการ
รักษาความ
สงบภายใน 

งบ
บุคลากร 

เงินเดือน
ข้าราชการ 
หรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น 

  297,900.00 189,630.00 6,000.00 (-) 183,630.00   

 

แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป 

งานบริหาร
ทั่วไป 

งบลงทุน 
ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

แท่นบรรยาย  
(โพเดียม) 

  0.00 6,000.00 (+) 6,000.00 

ของเดิมช ารุดเสียหาย 
เนื่องจากถูกใช้งานมานาน 
การเคลื่อนย้ายล าบาก เพราะ
มีการหลุดร่อน เสียหาย 
แตกหัก โยกเอียง / - เพื่อจ่าย
เป็นค่าจัดซื้อแท่นบรรยาย  
(โพเดียม) ชนิดไม้สัก ขนาด
ความกวา้งไม่น้อยกว่า 55 
เซนติเมตร ความยาวไม่น้อย
กว่า 50 เซนติเมตร ความสูง
ไม่น้อยกวา่ 115 เซนติเมตร 
จ านวน 2 แท่น แท่นละ 
3,000 บาท 
- เป็นไปตามราคาท้องถิ่น/



 

 

ท้องตลาด เพราะไม่ปรากฏ
ตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ 
- เป็นการจัดซ้ือเพื่อใช้ปฏิบัต ิ
งานตามหน้าที ่ซ่ึงไม่มีลักษณะ
เป็นการให้บริการสาธารณะ 
จึงไม่ปรากฏตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นของเทศบาลต าบล 
ม่วงน้อย ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดว่นที่สุด 
ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลง
วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 

 

แผนงานการ
ศาสนา 
วัฒนธรรม 
และ
นันทนาการ 

งานศาสนา
วัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

งบ
ด าเนินงาน 

รายจ่าย
เกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติ
ราชการที่ไม่
เข้าลักษณะ
รายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

โครงการจัดงาน
ประเพณี
สงกรานต์ 

50,000.00 50,000.00 3,500.00 (-) 46,500.00   

 

แผนงาน
การศึกษา 

งานบริหาร
ทั่วไป
เกี่ยวกับ
การศึกษา 

งบลงทุน 
ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

โต๊ะท างาน   0.00 3,500.00 (+) 3,500.00 

ส าหรับพนักงานบรรจุใหม ่/ - 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะ
ท างาน (ระดับปฏิบัติงาน) 
ขนาดไม่น้อยกว่า 120x60 
x75 เซนติเมตร จ านวน 1 ตัว 
- เป็นไปตามราคาท้องถิ่น/
ท้องตลาด เพราะไม่ปรากฏ
ตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ 
- เป็นการจัดซ้ือเพื่อใช้ปฏิบัต ิ
งานตามหน้าที ่ซ่ึงไม่มีลักษณะ
เป็นการให้บริการสาธารณะ 
จึงไม่ปรากฏตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นของเทศบาลต าบล 



 

 

ม่วงน้อย ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลง
วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 

 

แผนงานการ
ศาสนา 
วัฒนธรรม 
และ
นันทนาการ 

งานศาสนา
วัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

งบ
ด าเนินงาน 

รายจ่าย
เกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติ
ราชการที่ไม่
เข้าลักษณะ
รายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

โครงการจัดงาน
ประเพณี
สงกรานต์ 

50,000.00 46,500.00 2,000.00 (-) 44,500.00   

 

แผนงาน
การศึกษา 

งานบริหาร
ทั่วไป
เกี่ยวกับ
การศึกษา 

งบลงทุน 
ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เก้าอ้ีท างาน   0.00 2,000.00 (+) 2,000.00 

ส าหรับพนักงานบรรจุใหม ่/ - 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้
ท างาน ชนิดเบาะหนัง  
ขาเหล็ก โช๊คแก๊ส ขนาดไม่
น้อยกว่า 58x60x90 
เซนติเมตร จ านวน 1 ตัว  
- เป็นไปตามราคาท้องถิ่น/
ท้องตลาด เพราะไม่ปรากฏ
ตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ 
- เป็นการจัดซ้ือเพื่อใช้ปฏิบัต ิ
งานตามหน้าที ่ซ่ึงไม่มีลักษณะ
เป็นการให้บริการสาธารณะ 
จึงไม่ปรากฏตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นของเทศบาลต าบล 
ม่วงน้อย ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด 
ที่ มท0810.3/ว 2931 ลง
วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 



 

 

 

แผนงานการ
ศาสนา 
วัฒนธรรม 
และ
นันทนาการ 

งานศาสนา
วัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

งบ
ด าเนินงาน 

รายจ่าย
เกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติ
ราชการที่ไม่
เข้าลักษณะ
รายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

โครงการจัดงาน
ประเพณี
สงกรานต์ 

50,000.00 44,500.00 17,000.00 (-) 27,500.00   

 

แผนงาน
การศึกษา 

งานบริหาร
ทั่วไป
เกี่ยวกับ
การศึกษา 

งบลงทุน 

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์
หรือ
อิเล็กทรอนิกส์ 

เครื่อง
คอมพิวเตอร์ 
ส าหรับงาน
ส านักงาน 

  0.00 17,000.00 (+) 17,000.00 

ส าหรับพนักงานบรรจุใหม ่  / 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
คอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน
ส านักงาน (จอแสดงภาพขนาด
ไม่น้อยกวา่ 19 นิ้ว) จ านวน 1 
ชุด โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน 
ดังนี้  
(1) มีหน่วยประมวลผลกลาง 
(CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก 
(4 core) และ 8 แกนเสมือน 
(8 Thread) และมีเทคโนโลยี
เพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณี
ที่ต้องใช้ความสามารถในการ
ประมวลผลสูง (Turbo Boost 
หรือ Max Boost) โดยมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกา
สูงสุด ไม่น้อยกว่า 4 GHz 
จ านวน 1 หน่วย  
(2) หน่วยประมวลผลกลาง 
(CPU) มีหน่วยความจ าแบบ 
Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกันขนาด
ไม่น้อยกวา่ 4 MB 



 

 

(3) มีหน่วยความจ าหลัก 
(RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา่ 
มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB 
(4) มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด 
SATA หรือดีกวา่ ขนาดความจุ
ไม่น้อยกวา่ 1 TB หรือ ชนิด 
Solid State Drive ขนาด
ความจุไม่น้อยกวา่ 250 GB 
จ านวน 1 หน่วย 
(5) มี DVD-RW หรือดีกว่า 
จ านวน 1 หน่วย 
(6) มีช่องเช่ือมต่อระบบ
เครือข่าย (Network 
Interface) แบบ 10/100 
/1000 Base-T หรือดีกว่า 
จ านวนไม่น้อยกวา่ 1 ช่อง 
(7) มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) 
แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า  
ไม่น้อยกวา่ 3 ช่อง 
(8) มีแป้นพิมพแ์ละเมาส ์
(9) มีจอแสดงภาพขนาดไม่
น้อยกว่า 19 นิ้ว จ านวน 1 
หน่วย 
- เป็นการจัดซ้ือตามเกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม (ธันวาคม 
2564) 
- เป็นการจัดซ้ือเพื่อใช้ปฏิบัต ิ
งานตามหน้าที่ภายในส านกั 



 

 

งานเทศบาล ซ่ึงไม่มีลักษณะ
เป็นการให้บริการสาธารณะ 
จึงไม่ปรากฏตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นของเทศบาลต าบล 
ม่วงน้อย ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลง
วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 

 

แผนงานการ
ศาสนา 
วัฒนธรรม 
และ
นันทนาการ 

งานศาสนา
วัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

งบ
ด าเนินงาน 

รายจ่าย
เกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติ
ราชการที่ไม่
เข้าลักษณะ
รายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

โครงการจัดงาน
ประเพณี
สงกรานต์ 

50,000.00 27,500.00 7,500.00 (-) 20,000.00   

 

แผนงาน
การศึกษา 

งานบริหาร
ทั่วไป
เกี่ยวกับ
การศึกษา 

งบลงทุน 

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์
หรือ
อิเล็กทรอนิกส์ 

เครื่องพิมพ์ 
Multifunction 
แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ์ (Ink 
Tank Printer) 

  0.00 7,500.00 (+) 7,500.00 

ส าหรับใช้ในการปฏบิัติงาน
กองการศึกษา   / - เพื่อจ่าย
เป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ 
Multifunction แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink 
Tank Printer) จ านวน 1 
เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ
พื้นฐาน ดังนี้ 
(1) เป็นอุปกรณ์ที่มีความ 
สามารถเป็น Printer, Copier 
และ Scanner ภายในเครื่อง
เดียวกัน 
(2) เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ ์
(Ink Tank Printer) จาก
โรงงานผู้ผลิต 
(3) มีความละเอียดในการพิมพ์



 

 

ไม่น้อยกวา่ 1,200x1,200 dpi 
(4) มีความเร็วในการพิมพ์ขาว
ด าส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อย
กว่า 27 หน้าต่อนาท ี(ppm) 
หรือ 8.8 ภาพต่อนาท ี(ipm) 
(5) มีความเร็วในการพิมพ์สี
ส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อย
กว่า 15 หน้าต่อนาที (ppm) 
หรือ 5 ภาพต่อนาที (ipm) 
(6) สามารถสแกนเอกสาร 
ขนาด A4 (ขาวด า-สี) ได ้
(7) มีความละเอียดในการ
สแกนสูงสุดไม่น้อยกวา่ 1,200 
x 600 หรือ 600 x 1,200 dpi 
(8) มีถาดป้อนเอกสาร
อัตโนมัติ (Auto Document 
Feed) 
(9) สามารถถ่ายส าเนาเอกสาร
ได้ทั้งสีและขาวด า 
(10) สามารถท าส าเนาได้
สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 ส าเนา 
(11) สามารถย่อและขยายได้ 
25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์ 
(12) มีช่องเช่ือมต่อ 
(Interface) แบบ USB 2.0 
หรือดีกวา่ จ านวนไม่น้อยกวา่ 
1 ช่อง 
(13) มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือ 
ข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือ
ดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 



 

 

ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่าน 
เครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 
802.11b, g, n) ได ้
(14) มีถาดใส่กระดาษได้
รวมกันไม่น้อยกว่า 100 แผ่น 
(15) สามารถใช้ได้กับ A4, 
Letter, Legal และสามารถ
ก าหนดขนาดของกระดาษเอง
ได้ 
- เป็นการจัดซ้ือตามเกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม (ธันวาคม 
2564) 
- เป็นการจัดซ้ือเพื่อใช้ปฏิบัต ิ
งานตามหน้าที่ภายในส านกั 
งานเทศบาล ซ่ึงไม่มีลักษณะ
เป็นการให้บริการสาธารณะ 
จึงไม่ปรากฏตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นของเทศบาลต าบลม่วง
น้อย ตามหนังสือกระทรวง 
มหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 
0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 
15 พฤษภาคม 2562 

 

แผนงานการ
ศาสนา 
วัฒนธรรม 
และ
นันทนาการ 

งานศาสนา
วัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

งบ
ด าเนินงาน 

รายจ่าย
เกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติ
ราชการที่ไม่
เข้าลักษณะ
รายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

โครงการจัดงาน
ประเพณี
สงกรานต์ 

50,000.00 20,000.00 20,000.00 (-) 0.00   



 

 

 

แผนงาน
การศึกษา 

งานบริหาร
ทั่วไป
เกี่ยวกับ
การศึกษา 

งบลงทุน 
ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เครื่องปรับอากาศ 
แบบตั้งพ้ืนหรือ
แบบแขวน 
(ระบบ Inverter) 

  0.00 20,000.00 (+) 20,000.00 

ทดแทนเครื่องเดิมที่มีอายุการ
ใช้งานยาวนาน ซ่ึงเกิดการ
ช ารุดอยู่บ่อยครั้ง อีกทั้ง ไม่
ประหยัดพลังงานไฟฟ้า / - 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
เครื่องปรับอากาศ แบบตั้งพื้น
หรือแบบแขวน (ระบบ 
Inverter) ขนาด 30,000 บี
ทียู จ านวน 1 เครื่อง 
- เป็นการจัดซ้ือตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ของส านัก
งบประมาณ 
- เป็นการจัดซ้ือเพื่อใช้
ปฏิบัติงานตามหนา้ที่ภายใน
ส านักงานเทศบาล ซ่ึงไม่มี
ลักษณะเป็นการให้บริการ
สาธารณะ จึงไม่ปรากฏตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่นของ
เทศบาลต าบลม่วงน้อย ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 
2931 ลงวันที่ 15 
พฤษภาคม 2562 

 

แผนงานการ
ศาสนา 
วัฒนธรรม 
และ
นันทนาการ 

งานศาสนา
วัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

งบเงิน
อุดหนุน 

เงินอุดหนุน
ส่วนราชการ 

โครงการประเพณี
งานสงกรานต์
อ าเภอป่าซาง 

50,000.00 50,000.00 27,200.00 (-) 22,800.00   

 

แผนงาน
การศึกษา 

งานบริหาร
ทั่วไป
เกี่ยวกับ
การศึกษา 

งบลงทุน 
ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เครื่องปรับอากาศ 
แบบตั้งพ้ืนหรือ
แบบแขวน 
(ระบบ Inverter) 

  20,000.00 27,200.00 (+) 47,200.00 

ทดแทนเครื่องเดิมที่มีอายุการ
ใช้งานยาวนาน ซ่ึงเกิดการ
ช ารุดอยู่บ่อยครั้ง อีกทั้ง ไม่
ประหยัดพลังงานไฟฟ้า / - 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
เครื่องปรับอากาศ แบบตั้งพื้น



 

 

หรือแบบแขวน (ระบบ 
Inverter) ขนาด 30,000 บี
ทียู จ านวน 1 เครื่อง 
- เป็นการจัดซ้ือตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ของส านัก
งบประมาณ 
- เป็นการจัดซ้ือเพื่อใช้ปฏิบัต ิ
งานตามหน้าที่ภายในส านกั 
งานเทศบาล ซ่ึงไม่มีลักษณะ
เป็นการให้บริการสาธารณะ 
จึงไม่ปรากฏตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นของเทศบาลต าบลม่วง
น้อย ตามหนังสือกระทรวง 
มหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 
0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 
15 พฤษภาคม 2562 

 

แผนงานการ
ศาสนา 
วัฒนธรรม 
และ
นันทนาการ 

งานศาสนา
วัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

งบเงิน
อุดหนุน 

เงินอุดหนุน
ส่วนราชการ 

โครงการประเพณี
งานสงกรานต์
อ าเภอป่าซาง 

50,000.00 22,800.00 17,000.00 (-) 5,800.00   

 

แผนงาน
การศึกษา 

งานระดับ
ก่อนวัยเรียน
และ
ประถมศึกษา 

งบลงทุน 

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์
หรือ
อิเล็กทรอนิกส์ 

เครื่อง
คอมพิวเตอร์ 
ส าหรับงาน
ส านักงาน 

  0.00 17,000.00 (+) 17,000.00 

ส าหรับใช้ปฏิบัติงานเอกสาร 
รายงานและขอ้มูลสารสนเทศ
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลม่วงน้อย 
ทดแทนเครื่องเดิมที่มีอายุการ
ใช้งานยาวนาน และไม่รองรับ
โปรแกรมใหม่ / - เพื่อจ่ายเป็น
ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ ส าหรับ
งานส านักงาน (จอแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 
จ านวน 1 ชุด โดยมี
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
(1) มีหน่วยประมวลผลกลาง 



 

 

(CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก 
(4 core) และ 8 แกนเสมือน 
(8 Thread) และมีเทคโนโลย ี 
เพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณี
ที่ต้องใช้ความสามารถในการ
ประมวลผลสูง (Turbo Boost 
หรือ Max Boost) โดยมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกา
สูงสุด ไม่น้อยกว่า 4 GHz 
จ านวน 1 หน่วย 
(2) หน่วยประมวลผลกลาง 
(CPU) มีหน่วยความจ าแบบ 
Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกันขนาด
ไม่น้อยกวา่ 4 MB 
(3) มีหน่วยความจ าหลัก 
(RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา่ 
มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB 
(4) มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด 
SATA หรือดีกวา่ ขนาดความจุ
ไม่น้อยกวา่ 1 TB หรือ ชนิด 
Solid State Drive ขนาด
ความจุไม่น้อยกวา่ 250 GB 
จ านวน 1 หน่วย 
(5) มี DVD-RW หรือดีกว่า 
จ านวน 1 หน่วย 
(6) มีช่องเช่ือมต่อระบบ
เครือข่าย (Network 
Interface) แบบ 10/100 
/1000 Base-T หรือดีกว่า 
จ านวนไม่น้อยกวา่ 1 ช่อง 



 

 

(7) มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) 
แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่
น้อยกว่า 3 ช่อง 
(8) มีแป้นพิมพแ์ละเมาส ์
(9) มีจอแสดงภาพขนาดไม่
น้อยกว่า 19 นิ้ว จ านวน 1 
หน่วย 
- เป็นการจัดซ้ือตามเกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม (ธันวาคม 
2564) 
- เป็นการจัดซ้ือเพื่อใช้ปฏิบัต ิ
งานตามหน้าที่ภายในส านกั 
งานเทศบาล ซ่ึงไม่มีลักษณะ
เป็นการให้บริการสาธารณะ 
จึงไม่ปรากฏตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นของเทศบาลต าบลม่วง
น้อย ตามหนังสือกระทรวง 
มหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 
0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 
15 พฤษภาคม 2562 

 

แผนงานการ
ศาสนา 
วัฒนธรรม 
และ
นันทนาการ 

งานศาสนา
วัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

งบเงิน
อุดหนุน 

เงินอุดหนุน
ส่วนราชการ 

โครงการประเพณี
งานสงกรานต์
อ าเภอป่าซาง 

50,000.00 5,800.00 5,800.00 (-) 0.00   

 

แผนงาน
การศึกษา 

งานระดับ
ก่อนวัยเรียน

งบลงทุน 
ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

เครื่องพิมพ์ 
Multifunction 
แบบฉีดหมึก

  0.00 5,800.00 (+) 5,800.00 

ส าหรับใช้ปฏิบัติงาน
เอกสารรายงานและข้อมูล
สารสนเทศของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลต าบลม่วงน้อย / - 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ



 

 

และ
ประถมศึกษา 

หรือ
อิเล็กทรอนิกส์ 

พร้อมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ์ (Ink 
Tank Printer) 

เครื่องพิมพ์ Multifunction 
แบบฉีดหมกึพร้อมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ ์(Ink Tank Printer) 
จ านวน 1 เครื่อง โดยมี
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
(1) เป็นอุปกรณ์ที่มี
ความสามารถเป็น Printer, 
Copier และ Scanner ภายใน
เครื่องเดียวกัน 
(2) เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ ์
(Ink Tank Printer) จาก
โรงงานผู้ผลิต 
(3) มีความละเอียดในการพิมพ์
ไม่น้อยกวา่ 1,200x1,200 dpi 
(4) มีความเร็วในการพิมพ์ขาว
ด าส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อย
กว่า 27 หน้าต่อนาท ี(ppm) 
หรือ 8.8 ภาพต่อนาท ี(ipm) 
(5) มีความเร็วในการพิมพ์สี
ส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อย
กว่า 15 หน้าต่อนาที (ppm) 
หรือ 5 ภาพต่อนาที (ipm) 
(6) สามารถสแกนเอกสาร 
ขนาด A4 (ขาวด า-สี) ได ้
(7) มีความละเอียดในการ
สแกนสูงสุดไม่น้อยกวา่ 1,200 
x 600 หรือ 600 x 1,200 dpi 
(8) มีถาดป้อนเอกสาร
อัตโนมัติ (Auto Document 
Feed) 



 

 

(9) สามารถถ่ายส าเนาเอกสาร
ได้ทั้งสีและขาวด า 
(10) สามารถท าส าเนาได้
สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 ส าเนา 
(11) สามารถย่อและขยายได้ 
25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์ 
(12) มีช่องเช่ือมต่อ 
(Interface) แบบ USB 2.0 
หรือดีกวา่ จ านวนไม่น้อยกวา่ 
1 ช่อง 
(13) มีช่องเช่ือมต่อระบบ
เครือข่าย (Network 
Interface) แบบ 10/100 
Base-T หรือดีกวา่ จ านวนไม่
น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ สามารถ
ใช้งานผ่าน เครือข่ายไร้สาย 
Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) 
ได้ 
(14) มีถาดใส่กระดาษได้
รวมกันไม่น้อยกว่า 100 แผ่น 
(15) สามารถใช้ได้กับ A4, 
Letter, Legal และสามารถ
ก าหนดขนาดของกระดาษเอง
ได้ 
- เป็นการจัดซ้ือตามเกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม (ธันวาคม 
2564) 
- เป็นการจัดซ้ือเพื่อใช้ปฏิบัต ิ
งานตามหน้าที่ภายในส านกั 



 

 

งานเทศบาล ซ่ึงไม่มีลักษณะ
เป็นการให้บริการสาธารณะ 
จึงไม่ปรากฏตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นของเทศบาลต าบลม่วง
น้อย ตามหนังสือกระทรวง 
มหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 
0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 
15 พฤษภาคม 2562 

 

แผนงานการ
ศาสนา 
วัฒนธรรม 
และ
นันทนาการ 

งานศาสนา
วัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

งบเงิน
อุดหนุน 

เงินอุดหนุน
ส่วนราชการ 

โครงการ
สนับสนุนงาน
พระนางจามเทวี 
และงานฤดูหนาว
จังหวัดล าพูน 

30,000.00 30,000.00 1,700.00 (-) 28,300.00   

 

แผนงาน
การศึกษา 

งานระดับ
ก่อนวัยเรียน
และ
ประถมศึกษา 

งบลงทุน 

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์
หรือ
อิเล็กทรอนิกส์ 

เครื่องพิมพ์ 
Multifunction 
แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ์ (Ink 
Tank Printer) 

  5,800.00 1,700.00 (+) 7,500.00 

ส าหรับใช้ปฏิบัติงาน
เอกสารรายงานและข้อมูล
สารสนเทศของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลต าบลม่วงน้อย / - 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
เครื่องพิมพ์ Multifunction 
แบบฉีดหมกึพร้อมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ ์(Ink Tank Printer) 
จ านวน 1 เครื่อง โดยมี
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
(1) เป็นอุปกรณ์ที่มีความ 
สามารถเป็น Printer, Copier 
และ Scanner ภายในเครื่อง
เดียวกัน 
(2) เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ ์
(Ink Tank Printer) จาก
โรงงานผู้ผลิต 



 

 

(3) มีความละเอียดในการพิมพ์
ไม่น้อยกวา่ 1,200x1,200 dpi 
(4) มีความเร็วในการพิมพ์ขาว
ด าส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อย
กว่า 27 หน้าต่อนาท ี(ppm) 
หรือ 8.8 ภาพต่อนาท ี(ipm) 
(5) มีความเร็วในการพิมพ์สี
ส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อย
กว่า 15 หน้าต่อนาที (ppm) 
หรือ 5 ภาพต่อนาที (ipm) 
(6) สามารถสแกนเอกสาร 
ขนาด A4 (ขาวด า-สี) ได ้
(7) มีความละเอียดในการ
สแกนสูงสุดไม่น้อยกวา่ 1,200 
x 600 หรือ 600 x 1,200 dpi 
(8) มีถาดป้อนเอกสาร
อัตโนมัติ (Auto Document 
Feed) 
(9) สามารถถ่ายส าเนาเอกสาร
ได้ทั้งสีและขาวด า 
(10) สามารถท าส าเนาได้
สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 ส าเนา 
(11) สามารถย่อและขยายได้ 
25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์ 
(12) มีช่องเช่ือมต่อ 
(Interface) แบบ USB 2.0 
หรือดีกวา่ จ านวนไม่น้อยกวา่ 
1 ช่อง 
(13) มีช่องเช่ือมต่อระบบ
เครือข่าย (Network 
Interface) แบบ 10/100 



 

 

Base-T หรือดีกวา่ จ านวนไม่
น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ สามารถ
ใช้งานผ่าน เครือข่ายไร้สาย 
Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) 
ได้ 
(14) มีถาดใส่กระดาษได้
รวมกันไม่น้อยกว่า 100 แผ่น 
(15) สามารถใช้ได้กับ A4, 
Letter, Legal และสามารถ
ก าหนดขนาดของกระดาษเอง
ได้ 
- เป็นการจัดซ้ือตามเกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม (ธันวาคม 
2564) 
- เป็นการจัดซ้ือเพื่อใช้ปฏิบัต ิ
งานตามหน้าที่ภายในส านกั 
งานเทศบาล ซ่ึงไม่มีลักษณะ
เป็นการให้บริการสาธารณะ 
จึงไม่ปรากฏตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นของเทศบาลต าบลม่วง
น้อย ตามหนังสือกระทรวง 
มหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 
0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 
15 พฤษภาคม 2562 

 

แผนงานการ
ศาสนา 
วัฒนธรรม 
และ
นันทนาการ 

งานศาสนา
วัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

งบเงิน
อุดหนุน 

เงินอุดหนุน
ส่วนราชการ 

โครงการ
สนับสนุนงาน
พระนางจามเทวี 
และงานฤดูหนาว
จังหวัดล าพูน 

30,000.00 28,300.00 4,500.00 (-) 23,800.00   



 

 

 

แผนงาน
การศึกษา 

งานระดับ
ก่อนวัยเรียน
และ
ประถมศึกษา 

งบลงทุน 
ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

ตู้เก็บเอกสาร   0.00 4,500.00 (+) 4,500.00 

เก็บเอกสารและรายงานและ
ข้อมูลต่าง ๆ ของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลต าบลม่วงน้อย 
/ - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บ
เอกสาร ชนิดตู้เหล็ก แบบบาน
เล่ือนทึบ 2 บาน จ านวน 1 ตู ้
- เป็นไปตามราคาท้องถิ่น/
ท้องตลาด เพราะไม่ปรากฏ
ตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ 
- เป็นการจัดซ้ือเพื่อใช้ปฏิบัต ิ
งานตามหน้าที ่ซ่ึงไม่มีลักษณะ
เป็นการให้บริการสาธารณะ 
จึงไม่ปรากฏตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นของเทศบาลต าบลม่วง
น้อย ตามหนังสือกระทรวง 
มหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 
0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 
15 พฤษภาคม 2562 

 

แผนงาน
สาธารณสุข 

งานบริการ
สาธารณสุข
และงาน
สาธารณสุข
อ่ืน 

งบ
บุคลากร 

เงินเดือน
ข้าราชการ 
หรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น 

  297,900.00 250,700.00 58,500.00 (-) 192,200.00   

 

แผนงาน
สาธารณสุข 

งานบริหาร
ทั่วไป
เกี่ยวกับ
สาธารณสุข 

งบลงทุน 
ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เครื่องปรับอากาศ 
แบบตั้งพ้ืนหรือ
แบบแขวน 
(ระบบ Inverter) 

  0.00 58,500.00 (+) 58,500.00 

ทดแทนเครื่องปรับอากาศ
เครื่องเดิม ที่มีอายุการใช้งาน
ไม่ต่ ากว่า 10 ปี  / - เพื่อจ่าย
เป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 
แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน 
(ระบบ Inverter) ขนาด 
40,000 บีทียู จ านวน 1 ชุด 
- เป็นการจัดซ้ือตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ของส านัก



 

 

งบประมาณ 
- เป็นการจัดซ้ือเพื่อใช้ปฏิบัต ิ
งานตามหน้าที่ภายใน
ส านักงานเทศบาล ซ่ึงไม่มี
ลักษณะเป็นการให้บริการ
สาธารณะ จึงไม่ปรากฏตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่นของ
เทศบาลต าบลม่วงน้อย ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 
2931 ลงวันที่ 15 
พฤษภาคม 2562 

 

แผนงาน
สาธารณสุข 

งานบริการ
สาธารณสุข
และงาน
สาธารณสุข
อ่ืน 

งบ
บุคลากร 

เงินเดือน
ข้าราชการ 
หรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น 

  297,900.00 192,200.00 4,500.00 (-) 187,700.00   

 

แผนงาน
สาธารณสุข 

งานบริหาร
ทั่วไป
เกี่ยวกับ
สาธารณสุข 

งบลงทุน 
ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เก้าอ้ีท างาน   0.00 4,500.00 (+) 4,500.00 

ทดแทนเก้าอี้เดิมที่ช ารุด / - 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้
ท างาน (ประเภทอ านวยการ) 
ขนาดไม่เกิน 64x72x118-
119 เซนติเมตร ที่นั่งและที่
พิงท าจากฟองน้ า บุด้วยหนัง
เทียม PVC จ านวน 1 ตัว 
- เป็นไปตามราคาท้องถิ่น/
ท้องตลาด เพราะไม่ปรากฏ
ตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ 
- เป็นการจัดซ้ือเพื่อใช้ปฏิบัต ิ
งานตามหน้าที ่ซ่ึงไม่มีลักษณะ
เป็นการให้บริการสาธารณะ 
จึงไม่ปรากฏตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นของเทศบาลต าบลม่วง
น้อย ตามหนังสือกระทรวง 



 

 

มหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 
0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 
15 พฤษภาคม 2562 

 

แผนงาน
สาธารณสุข 

งานบริการ
สาธารณสุข
และงาน
สาธารณสุข
อ่ืน 

งบ
บุคลากร 

เงินเดือน
ข้าราชการ 
หรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น 

  297,900.00 187,700.00 22,000.00 (-) 165,700.00   

 

แผนงาน
สาธารณสุข 

งานบริหาร
ทั่วไป
เกี่ยวกับ
สาธารณสุข 

งบลงทุน 

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์
หรือ
อิเล็กทรอนิกส์ 

เครื่อง
คอมพิวเตอร์ 
ส าหรับงาน
ประมวลผล แบบ
ที่ 1 

  0.00 22,000.00 (+) 22,000.00 

ทดแทนเครื่องเดิมที่มีอายุการ
ใช้งานยาวนาน ประกอบกับมี
ปัญหาการท างานบกพร่อง
หรือไม่ท างาน ส่งผลให้การ
ด าเนินงานบางอย่างไม่
สามารถท าได้ / - เพื่อจ่ายเป็น
ค่าจัดซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์ 
ส าหรับงานประมวลผล แบบที ่
1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อย
กว่า 19 นิ้ว) จ านวน 1 ชุด 
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี ้
(1) มีหน่วยประมวลผลกลาง 
(CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก 
(6 core) และ 12 แกนเสมือน 
(12 Thread) และมีเทคโนโลยี
เพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณี
ที่ต้องใช้ความสามารถในการ
ประมวลผลสูง (Turbo Boost 
หรือ Max Boost) โดยมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกา
สูงสุด ไม่น้อยกว่า 4.2 GHz 
จ านวน 1 หน่วย 



 

 

(2) หน่วยประมวลผลกลาง 
(CPU) มีหน่วยความจ าแบบ 
Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกันขนาด
ไม่น้อยกวา่ 8 MB 
(3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อ
แสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะ
อย่างใดอยา่งหนึ่ง หรือดีกว่า 
ดังนี้ 
3.1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดง
ภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มี
หน่วยความจ า ขนาดไม่น้อย
กว่า 2 GB หรือ 
3.2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อ
แสดงภาพติดต้ังอยู่ภายใน
หน่วยประมวลผลกลาง แบบ 
Graphics Processing Unit  
ที่สามารถใช้หน่วยความจ า
หลักในการแสดงภาพขนาดไม่
น้อยกว่า 2 GB หรือ 
3.3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อ
แสดงภาพที่มีความสามารถใน
การใช้หน่วยความจ าหลกัใน
การแสดงภาพ ขนาดไม่น้อย
กว่า 2 GB 
(4) มีหน่วยความจ าหลัก 
(RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา่  
มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB 
(5) มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด 
SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความ
จุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด 



 

 

Solid State Drive ขนาด
ความจุไม่น้อยกวา่ 250 GB 
จ านวน 1 หน่วย 
(6) มี DVD-RW หรือดีกว่า 
จ านวน 1 หน่วย 
(7) มีช่องเช่ือมต่อระบบ
เครือข่าย (Network 
Interface) แบบ 10/100 
/1000 Base-T หรือดีกว่า 
จ านวนไม่น้อยกวา่ 1 ช่อง 
(8) มีช่องเช่ือมต่อ (Interface 
) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา่ ไม่
น้อยกว่า 3 ช่อง 
(9) มีแป้นพิมพแ์ละเมาส ์
(10) มีจอแสดงภาพขนาดไม่
น้อยกว่า 19 นิ้ว จ านวน 1 
หน่วย 
- เป็นการจัดซ้ือตามเกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม (ธันวาคม 
2564) 
- เป็นการจัดซ้ือเพื่อใช้ปฏิบัต ิ
งานตามหน้าที่ภายในส านกั 
งานเทศบาล ซ่ึงไม่มีลักษณะ
เป็นการให้บริการสาธารณะ 
จึงไม่ปรากฏตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นของเทศบาลต าบลม่วง
น้อย ตามหนังสือกระทรวง 
มหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 
0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 
15 พฤษภาคม 2562 



 

 

 

แผนงาน
สาธารณสุข 

งานบริการ
สาธารณสุข
และงาน
สาธารณสุข
อ่ืน 

งบ
บุคลากร 

เงินเดือน
ข้าราชการ 
หรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น 

  297,900.00 165,700.00 35,000.00 (-) 130,700.00   

 

แผนงานเคหะ
และชุมชน 

งานก าจัด
ขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล 

งบลงทุน 
ครุภัณฑ์งาน
บ้านงานครัว 

ถังหมักขยะ
อินทรีย์ 

  0.00 35,000.00 (+) 35,000.00 

มีการด าเนินงานตามโครงการ
คัดแยกขยะมูลฝอยในชุมชน
อย่างต่อเนื่อง โดยรณรงค์ให้
ทุกครัวเรือน ร้านอาหาร 
ตลาด หอพกั สถานประกอบ 
การอื่น ๆ คัดแยกขยะมูลฝอย 
จึงมีความจ าเป็นจัดซ้ือถังหมกั
ขยะอินทรยี ์เพื่อใช้ในการหมัก
เศษอาหารและน าน้ าหมกัที่
ได้มาใช้ประโยชน์ต่อไป / - 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังหมัก
ขยะอินทรยี ์ขนาด 3,000 
ลิตร จ านวน 1 ถัง 
- เป็นไปตามราคาท้องถิ่น/
ท้องตลาด เพราะไม่ปรากฏ
ตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ 
- เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 
2565) แก้ไข ครั้งที่ 
2/2565 หน้า 1 ของ
เทศบาลต าบลม่วงน้อย 

 

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

งานส่งเสริม
และ
สนับสนุน
ความ

งบ
ด าเนินงาน 

รายจ่าย
เกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติ
ราชการที่ไม่
เข้าลักษณะ

โครงการฝึกอบรม
และศึกษาดูงาน
ของโรงเรียน
ผู้สูงอายุต าบล
ม่วงน้อย 

100,000.00 100,000.00 47,200.00 (-) 52,800.00   



 

 

เข้มแข็ง
ชุมชน 

รายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

 

แผนงาน
สังคม
สงเคราะห์ 

งานบริหาร
ทั่วไป
เกี่ยวกับ
สังคม
สงเคราะห์ 

งบลงทุน 
ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เครื่องปรับอากาศ 
แบบตั้งพ้ืนหรือ
แบบแขวน 
(ระบบ Inverter) 

  0.00 47,200.00 (+) 47,200.00 

ทดแทนเครื่องเดิมที่มีอายุการ
ใช้งานยาวนาน ซ่ึงเกิดการ
ช ารุดอยู่บ่อยครั้ง อีกทั้ง ไม่
ประหยัดพลังงานไฟฟ้า / - 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่อง 
ปรับอากาศ แบบตั้งพื้นหรือ
แบบแขวน (ระบบ Inverter) 
ขนาด 30,000 บีทียู จ านวน 
1 ชุด  
- เป็นการจัดซ้ือตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ของส านัก
งบประมาณ 
- เป็นการจัดซ้ือเพื่อใช้ปฏิบัต ิ
งานตามหน้าที่ภายในส านกั 
งานเทศบาล ซ่ึงไม่มีลักษณะ
เป็นการให้บริการสาธารณะ 
จึงไม่ปรากฏตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นของเทศบาลต าบลม่วง
น้อย ตามหนังสือกระทรวง 
มหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 
0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 
15 พฤษภาคม 2562 

 

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

งานส่งเสริม
และ
สนับสนุน
ความ
เข้มแข็ง
ชุมชน 

งบ
ด าเนินงาน 

รายจ่าย
เกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติ
ราชการที่ไม่
เข้าลักษณะ
รายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

โครงการฝึกอบรม
และศึกษาดูงาน
ของโรงเรียน
ผู้สูงอายุต าบล
ม่วงน้อย 

100,000.00 52,800.00 11,400.00 (-) 41,400.00   



 

 

 

แผนงาน
สังคม
สงเคราะห์ 

งานบริหาร
ทั่วไป
เกี่ยวกับ
สังคม
สงเคราะห์ 

งบลงทุน 
ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

ตู้เหล็ก   0.00 11,400.00 (+) 11,400.00 

ตู้เก็บเอกสารไม่เพียงพอต่อ
การจัดเก็บเอกสาร / - เพื่อ
จ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 
2 บาน จ านวน 2 ตู้ ตู้ละ 
5,700 บาท โดยมี
คุณลักษณะพอสังเขป ดังนี้ 
(1) มีมือจับชนิดบิด (2) มีแผ่น
ชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น (3) 
คุณสมบัติตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) 
- เป็นการจัดซ้ือตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ของส านัก
งบประมาณ 
- เป็นการจัดซ้ือเพื่อใช้ปฏิบัต ิ
งานตามหน้าที่ภายในส านกั 
งานเทศบาล ซ่ึงไม่มีลักษณะ
เป็นการให้บริการสาธารณะ 
จึงไม่ปรากฏตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นของเทศบาลต าบลม่วง
น้อย ตามหนังสือกระทรวง 
มหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 
0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 
15 พฤษภาคม 2562 

 

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

งานส่งเสริม
และ
สนับสนุน
ความ
เข้มแข็ง
ชุมชน 

งบ
ด าเนินงาน 

รายจ่าย
เกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติ
ราชการที่ไม่
เข้าลักษณะ
รายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

โครงการฝึกอบรม
และศึกษาดูงาน
ของโรงเรียน
ผู้สูงอายุต าบล
ม่วงน้อย 

100,000.00 41,400.00 4,380.00 (-) 37,020.00   



 

 

 

แผนงาน
สังคม
สงเคราะห์ 

งานบริหาร
ทั่วไป
เกี่ยวกับ
สังคม
สงเคราะห์ 

งบลงทุน 
ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

พัดลม   0.00 4,380.00 (+) 4,380.00 

ทดแทนพัดลมติดผนังเดิมที่มี
อายกุารใช้งานยาวนาน ซ่ึง
ช ารุดอยู่บ่อยครั้ง / - เพื่อจา่ย
เป็นค่าจัดซื้อพัดลม ชนิดติด
ผนัง ขนาด 16 นิ้ว จ านวน 2 
ตัว ตัวละ 2,190 บาท 
- เป็นไปตามราคาท้องถิ่น/
ท้องตลาด เพราะไม่ปรากฏ
ตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ 
- เป็นการจัดซ้ือเพื่อใช้ปฏิบัต ิ
งานตามหน้าที ่ซ่ึงไม่มีลักษณะ
เป็นการให้บริการสาธารณะ 
จึงไม่ปรากฏตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นของเทศบาลต าบลม่วง
น้อย ตามหนังสือกระทรวง 
มหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 
0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 
15 พฤษภาคม 2562 

 

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

งานส่งเสริม
และ
สนับสนุน
ความ
เข้มแข็ง
ชุมชน 

งบ
ด าเนินงาน 

รายจ่าย
เกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติ
ราชการที่ไม่
เข้าลักษณะ
รายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

โครงการฝึกอบรม
และศึกษาดูงาน
ของโรงเรียน
ผู้สูงอายุต าบล
ม่วงน้อย 

100,000.00 37,020.00 11,400.00 (-) 25,620.00   

 

แผนงาน
สังคม
สงเคราะห์ 

งานบริหาร
ทั่วไป
เกี่ยวกับ
สังคม
สงเคราะห์ 

งบลงทุน 

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์
หรือ
อิเล็กทรอนิกส์ 

เครื่องส ารอง
ไฟฟ้า ขนาด 1 
kVA 

  0.00 11,400.00 (+) 11,400.00 

ด้วยส านกังาน ฯ เกิดกระแส 
ไฟฟ้าตกอยู่บ่อยครั้ง เพื่อ
ป้องกันข้อมูลสูญหายในขณะ
ปฏิบัติงาน อีกทั้งเป็นการ
ถนอมอายุการใช้งานใหก้ับ
เครื่องคอมพิวเตอร์ / - เพื่อ
จ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องส ารอง



 

 

ไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จ านวน 
2 เครื่อง เครื่องละ 5,700 
บาท โดยคุณลักษณะพื้นฐาน 
ดังนี้ 
(1) มีก าลังไฟฟ้าขาออก 
(Output) ไม่น้อยกวา่ 1 kVA 
(600 Watts) 
(2) สามารถส ารองไฟฟ้าได้ไม่
น้อยกว่า 15 นาท ี
- เป็นการจัดซ้ือตามเกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม (ธันวาคม 
2564) 
- เป็นการจัดซ้ือเพื่อใช้ปฏิบัต ิ
งานตามหน้าที่ภายในส านกั 
งานเทศบาล ซ่ึงไม่มีลักษณะ
เป็นการให้บริการสาธารณะ 
จึงไม่ปรากฏตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นของเทศบาลต าบลม่วง
น้อย ตามหนังสือกระทรวง 
มหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 
0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 
15 พฤษภาคม 2562 

 


