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คำนำ 

 การจัดทำแผนการดำเนินงาน  ประจำป งบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่ มเติม  ครั้ งที่  4 ของ           
องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา  ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำ
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่  2) พ.ศ. 2559 และ        
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 600 ลงวันที่ 
29 มกราคม 2559  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ ว 6247 ลงวันที่ 
3 พฤศจิกายน 2560  และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0810.3/ว 6732 ลงวันที่ 6 
พฤศจิกายน 2562  เพื่อเปนเครื่องมือทีส่ำคัญในการบริหารของผูบรหิารทองถ่ิน และควบคุมการดำเนินงานให
เปนไปอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

 องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา  ขอขอบคุณทุกสวนราชการที่ใหความรวมมือในการจัดทำ
แผนการดำเนินงาน  ตลอดจนพนักงานและลูกจางขององคการบริหารสวนจังหวัดทุกทาน  และหวังเปนอยางยิ่งวา
แผนการดำเนินงานฉบับนี้ จะเปนประโยชนในการปฏิบัติงาน  เปนเครื่องมือในการบริหารงานของผูบริหาร  
และควบคุมการดำเนินงานใหเปนไปอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
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ผด 01

ยุทธศาสตร จํานวนโครงการ คิดเปนรอยละของ จํานวนงบประมาณ คิดเปนรอยละของ หนวยงาน

แผนงาน ที่ดําเนินการ โครงการทั้งหมด (บาท) งบประมาณทั้งหมด รับผิดชอบหลัก

9.  ยุทธศาสตรดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน

แผนงาน 1.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน 1 100.00% 10,000,000 100.00% สํานักปลัดฯ

รวม 1 100.00% 10,000,000 100.00%

รวมทั้งสิ้น 1 100.00% 10,000,000 100.00%

บัญชีสรุปจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ พ.ศ.2564 (กันเงิน)
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  เพ่ิมเติม คร้ังที่ 4 องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 
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ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 9 : ดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
1 กลองโทรทัศนวงจรปด 

CCTV ในพื้นที่เสี่ยงรวมคา
ติดตั้งพรอมอุปกรณในเขต
พื้นที่จังหวัดนครราชสีมา 
32 อําเภอ ประจําป 2564
 (ตามโครงการบูรณาการ
ความรวมมือระหวาง
องคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมากับตํารวจภูธร
จังหวัดนครราชสีมาเพื่อ
กําหนดพื้นที่ปลอดภัย 
(Safety Zone) ในจังหวัด
นครราชสีมา)

จัดซื้อกลองโทรทัศนวงจรปด CCTV ใน
พื้นที่เสี่ยงรวมคาติดตั้งพรอมอุปกรณใน
เขตพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา 32 อําเภอ
  ประจําป 2564 ประกอบดวย
1. ติดตั้งกลองโทรทัศนวงจรปดชนิด
เครือขาย แบบมุมมองคงที่สําหรับติดตั้ง
ภายนอกอาคาร  สําหรับใชในงานรักษา
ความปลอดภัยทั่วไปและงานอ่ืนๆ 
จํานวน 106 ตัว และกลองโทรทัศน
วงจรปดชนิดเครือขายแบบปรับมุมมอง 
สําหรับใชในงานรักษาความปลอดภัย
ทั่วไปและงานอื่นๆ จํานวน 10 ตัว รวม
ทั้งสิ้น 116 ตัว
ติดตั้งในพื้นที่เสี่ยงในเขตพื้นที่จังหวัด
นครราชสีมา โดยนํารอง 10 อําเภอ ดังนี้
 (1) อําเภอปากชอง จํานวน 34 ตัว
 (2) อําเภอดานขุนทด จํานวน  8  ตัว
 (3) อําเภอสีคิ้ว  จํานวน 20 ตัว
 (4) อําเภอสูงเนิน  จํานวน 11 ตัว
 (5) อําเภอเมือง  จํานวน 20 ตัว

10,000,000 จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักปลัดฯ (โอน 14)
(เปลี่ยนแปลง
 ครั้งที่ 11
ผ.03/1)

(กันเงิน ป64
 ดําเนินการ 

ป65)

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 4

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

ส.ค. ก.ย.

1.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.ม.ค. ก.พ. มี.ค.
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ผด.02
1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 9 : ดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
ส.ค. ก.ย.

1.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.ม.ค. ก.พ. มี.ค.

 (6) อําเภอโนนสูง  จํานวน  4 ตัว
 (7) อําเภอคง  จํานวน  5 ตัว
 (8) อําเภอโนนแดง จํานวน  4 ตัว
 (9) อําเภอสีดา  จํานวน  4 ตัว
 (10) อําเภอบัวลาย จํานวน  6 ตัว
2. ติดตั้งสายสัญญาณใยแกวนําแสง 
ระยะทาง 12,950 เมตร เพื่อเชื่อม
สัญญาณกลองโทรทัศนวงจรปดชนิด
เครือขายฯ กับอุปกรณบันทึกภาพ
3. ติดตั้งอุปกรณบันทึกภาพผาน
เครือขาย และอุปกรณ จํานวน 21 จุด
 (1) อุปกรณบันทึกภาพผานเครือขาย 
(Network Video Recorder) แบบ 8 
ชอง จํานวน 18 ตัว
 (2) อุปกรณบันทึกภาพผานเครือขาย 
(Network Video Recorder) แบบ 16
 ชอง จํานวน 3 ตัว
4. ติดตั้งหองควบคุมสั่งการ ดังนี้
 (1) เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย จํานวน 
2 ชุด
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ผด.02
1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 9 : ดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
ส.ค. ก.ย.

1.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.ม.ค. ก.พ. มี.ค.

 (2) เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพ
ขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 2 ชุด
 (3) อุปกรณสําหรับจัดเก็บขอมูล แบบ
ภายนอก (External Storage) จํานวน 1
 ชุด
 (4) ตูสําหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร
และอุปกรณแบบที่ 2 (ขนาด 42U) 
จํานวน 1 ชุด
 (5) อุปกรณกระจายสัญญาณ (L2 
Switch) ขนาด 24 ชอง แบบที่ 2 
จํานวน 2 ชุด 
 (6) อุปกรณกระจายสัญญาณไรสาย 
(Access Point) แบบที่ 2 จํานวน 1 ชุด
 (7) เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 10 kVA 
(ระบบไฟฟา 3 เฟส) จํานวน 2 ชุด 

7



ผด.02
1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 9 : ดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
ส.ค. ก.ย.

1.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.ม.ค. ก.พ. มี.ค.

 (8) ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ
สําหรับเครื่องคอมพิวเตอรและเครื่อง
คอมพิวเตอรโนตบุกแบบสิทธิการใชงาน
ประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มี
ลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย จํานวน 2 
ชุด  
(9) ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับ
เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย (Server) 
สําหรับรองรับหนวยประมวลผลกลาง 
(CPU) ไมนอยกวา 16 แกนหลัก (16 
core) ที่มีลิขสิทธ์ิถูกตองตามกฎหมาย 
จํานวน 2 ชุด
 (10) ระบบบริหารจัดการกลองวงจรปด
รวมศูนยสัญญาณภาพวีดีโอ และแสดง
ภาพ จํานวน 1 ชุด
 (11) ตกแตงหองควบคุมและระบบ
ไฟฟา ศูนยควบคุมสั่งการ จํานวน 1 ชุด
 (12) โทรทัศน แอล อีดี (LED TV) แบบ
 Smart TV ขนาด 65 นิ้ว จํานวน 10 
ตัว
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ผด.02
1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 9 : ดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
ส.ค. ก.ย.

1.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.ม.ค. ก.พ. มี.ค.

(13) ชุดคียบอรดควบคุมภาพ ผาน
ระบบเครือขาย จํานวน 2 ชุด 
5. เชื่อมตอสัญญาณภาพจาก
กลองโทรทัศนวงจรปดชนิดเครือขาย
แบบมุมมองคงที่สําหรับติดตั้งภายนอก
สํานักงาน ตามรายการดังนี้
 (1) อุปกรณกระจายสัญญาณแบบ PoE 
(PoE L2 Switch) ขนาด 8 ชอง จํานวน
 21 ตัว
 (2) โทรทัศน แอล อีดี (LED TV ) ขนาด
 32 นิ้ว จํานวน 16 ตัว 
 (3) เครื่องสํารองไฟ ขนาด 1 kVA 
จํานวน 42 ตัว
 (4) อุปกรณแปลงสัญญาณเครือขาย
ผานระบบสายใยแกวนําแสง จํานวน 42
 ตัว
 (5) ตูสําหรับจัดเก็บอุปกรณ 19 นิ้ว 
ขนาด 6U พรอมอุปกรณ จํานวน 17 ตู
 (6) ตูสําหรับจัดเก็บอุปกรณชนิด
ภายนอกอาคาร พรอมอุปกรณ จํานวน 
25 ตู
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ผด.02
1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 9 : ดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
ส.ค. ก.ย.

1.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.ม.ค. ก.พ. มี.ค.

 (7) สายนําสัญญาณ UTP CAT6 ชนิด
ติดตั้งภายนอกอาคาร จํานวน 9,280 
เมตร
 (8) งานติดตั้ง เชื่อมตอระบบสายใย
แกวนําแสงและวัสดุอุปกรณที่เกี่ยวของ
อื่นๆ จํานวน 21 งาน
 (9) งานติดตั้งกลองวงจรปดและวัสดุ
อุปกรณที่เกี่ยวของ จํานวน 116 งาน
 (10) งานระบบไฟฟาและวัสดุอุปกรณที่
เกี่ยวของอื่นๆ ของตูภายในอาคาร 17 
งาน
 (11) ระบบไฟฟาและวัสดุอุปกรณที่
เกี่ยวของอื่นๆ ของตูภายนอกอาคาร 
จํานวน 25 งาน
6. จัดทําระบบบริหารจัดการ
กลองโทรทัศนวงจรปด CCTV รวมศูนย
สัญญาณภาพและวีดีโอและแสดงภาพ  
จํานวน 1 งาน

10



ผด.02
1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 9 : ดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
ส.ค. ก.ย.

1.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.ม.ค. ก.พ. มี.ค.

เปนไปตามโครงการบูรณาการความ
รวมมือระหวางองคการบริหารสวน
จังหวัดนครราชสีมากับตํารวจภูธร
จังหวัดนครราชสีมาเพื่อกําหนดพื้นที่
ปลอดภัย (Safety Zone) ในจังหวัด
นครราชสีมา                
-เปนไปตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานของระบบ
กลองโทรทัศนวงจรปด ฉบับลาสุด
 -เปนไปตามคุณลักษณะพื้นฐานที่
ปรากฏตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอรกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม ฉบับลาสุด 
-เปนครุภัณฑ ที่ไมปรากฏในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ แตหาซ้ือไดตามราคา
ในทองตลาด (ราคาทองตลาด)
-จัดหาตามราคามาตรฐานครุภัณฑ
ประจําป

   10,000,000
1

รวมงบประมาณ
รวมโครงการ
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ครุภัณฑ 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

เพิ่มเติม (กันเงิน) 
 

๑๒ 



 
 

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร 

 

๑๓ 



ผด.02/1

5.ประเภทครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร
 

รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ ครุภัณฑ ของครุภัณฑ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
1 โทรทัศน แอล อี ดี (LED TV)

 แบบ Smart TV ขนาด 40
 นิ้ว

จัดซื้อโทรทัศน แอล อี ดี (LED TV) แบบ 
Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 
1920x1080 พิกเซล ขนาด 40 นิ้ว จํานวน
 1 เครื่องๆละ 8,900 บาท
จัดหาตามราคามาตรฐานครุภัณฑประจําป

8,900 อบจ.
นครราชสีมา

สํานักปลัดฯ (โอน 14)
(กันเงิน ป64
 ดําเนินการ 

ป65

มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 4

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ก.ย.ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.
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ผด.02/1

5.ประเภทครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร
 

รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ ครุภัณฑ ของครุภัณฑ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ก.ย.ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.

2 กลองถายภาพดิจิตอล จัดซื้อกลองถายภาพดิจิตอล จํานวน 2 ตัวๆละ
 36,890 บาท
โดยมีคุณลักษณะพอสังเขปดังนี้
-กลอง DSLR ที่มีหนาจอ Touch screen
-sensor รับภาพเปน DX Format(CMOS 
sensor) ความละเอียด 24 ลานพิกเซล
-จุด Auto Focus 39 จุด;9 จุดเปนแบบ 
Cross-type
-มี eye sensor ทําใหหนาจอดับอัตโนมัติเมื่อ
มองที่ viewfinder
-บันทึก Video Full HD 1080P@ 60 fps
-หนาจอ LCD Touch screen 3.2” 
1,037,000 pixel บิดหมุนได
-สามารถใช Touch screen เปลี่ยนจุดโฟกัส
ใน viewfinder ได
-มาพรอม wifi ในตัว
-Effect, active d-lighting, HDR
-Mode ถายภาพ Time-lapse
-มีชอง microphone 3.5 มิลลิเมตร

73,780 อบจ.
นครราชสีมา

สํานักปลัดฯ (โอน 14)
(กันเงิน ป64
 ดําเนินการ 

ป65
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ผด.02/1

5.ประเภทครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร
 

รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ ครุภัณฑ ของครุภัณฑ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ก.ย.ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.

 -รองรับ Snap Bridge เต็มรูปแบบทําใหการ
เชื่อมตอ Snap Bridge ผาน 
NFC/Wifi/Bluetooth ในการแชรรูปไปยัง
สมารทโฟน
-รองรับการถายวีดีโอที่ความละเอียดสูงสุด 
1,920x1,080 พิกเซล ที่มีความเร็ว 60 
เฟรมตอวินาทีรองรับ Manual Movie 
ปรับตั้งคากลองไดเอง
 -เลนสกลอง 18-140 VR
 -เปนครุภัณฑ ที่ไมปรากฏในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ แตหาซ้ือไดตามราคาใน
ทองตลาด (ราคาทองตลาด)

     82,680
2

รวมงบประมาณ
รวมโครงการ
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ผด.02/1

5.ประเภทครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร
 

รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ ครุภัณฑ ของครุภัณฑ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
1 ชุดอุปกรณระบบประชุม

ทางไกลผานจอภาพรวมคา
ติดตั้งพรอมอุปกรณอ่ืนๆ

จัดซื้อชุดอุปกรณระบบประชุม
ทางไกลผานจอภาพรวมคาติดตั้ง
พรอมอุปกรณอ่ืนๆ จํานวน 1 ชุดๆละ
 120,000 บาท
มีคุณลักษณะพอสังเขปดังนี้
-ชุดอุปกรณควบคุม จํานวน 1 ชุด
-กลองหลักสามารถซูมได 10 เทา 
จํานวน 1 ชุด
-ไมคโครโฟนแบบสาย จํานวน 2 ชุด
-ลําโพง จํานวน 2 ชุด
-ฮับจอแสดงผล จํานวน 1 ชุด
-ฮับตั้งโตะ จํานวน 1 ชุด 
-เปนครุภัณฑ ที่ไมปรากฏในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ แตหาซ้ือได
ตามราคาในทองตลาด (ราคา
ทองตลาด)

120,000 อบจ.
นครราชสีมา

สํานักงาน
เลขานุการฯ

(โอน 14)
(กันเงิน ป64
 ดําเนินการ 

ป65)

   120,000
1

มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

รวมงบประมาณ
รวมโครงการ

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 4

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ก.ย.ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.
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ผด.02/1

10.ประเภทครุภัณฑสํานักงาน
 

รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ ครุภัณฑ ของครุภัณฑ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
1 เครื่องปรับอากาศแบบติด

ผนัง ระบบ Inverter 
24,000 บีทียู

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง (ระบบ 
Inverter) ขนาด 24,000 บีทียู จํานวน 1 
เครื่องๆละ 39,800 บาท
จัดหาตามราคามาตรฐานครุภัณฑประจําป

39,800 อบจ.
นครราชสีมา

สํานักปลัดฯ (โอน 14)
(กันเงิน ป64 
ดําเนินการ ป

65

2 โตะประชุม จัดซื้อโตะประชุม จํานวน 1 ๆตัวละ 6,800 
บาท โดยมีคุณลักษณะพอสังเขปดังนี้
-ขนาดไมนอยกวา (กวาง 90x ยาว 180x สูง
 75)
เปนครุภัณฑ ที่ไมปรากฏในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ แตหาซ้ือไดตามราคาใน
ทองตลาด (ราคาทองตลาด)

6,800 อบจ.
นครราชสีมา

สํานักปลัดฯ (โอน 14)
(กันเงิน ป64 
ดําเนินการ ป

65

มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 4

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ก.ย.ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.
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ผด.02/1
10.ประเภทครุภัณฑสํานักงาน

 

รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ ครุภัณฑ ของครุภัณฑ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ก.ย.ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.

3 เกาอ้ีสํานักงาน ขนาดไมนอย
กวา 44x59x95 ซม.

จัดซื้อเกาอ้ีสํานักงาน จํานวน 7 ๆตัวละ 
3,200 บาท 
โดยมีคุณลักษณะพอสังเขปดังนี้
-ขนาดไมนอยกวา (กวาง 44x ยาว 59x สูง 
95)
-เบาะรองน่ัง และพนักพิงหลังบุฟองนํ้า หุม
หนัง
-ขาซี
เปนครุภัณฑ ที่ไมปรากฏในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ แตหาซ้ือไดตามราคาใน
ทองตลาด (ราคาทองตลาด)

22,400 อบจ.
นครราชสีมา

สํานักปลัดฯ (โอน 14)
(กันเงิน ป64 
ดําเนินการ ป

65

4 โตะทํางาน  ขนาดไมนอยกวา
 90x180x76 ซม.

จัดซื้อโตะทํางาน จํานวน 1 ๆตัวละ 19,000
 บาท 
โดยมีคุณลักษณะพอสังเขปดังนี้
-ขนาดไมนอยกวา (กวาง 90x ยาว 180x สูง
 76)
-มีลิ้นชักดานขาง
-มีกุญแจล็อค
เปนครุภัณฑ ที่ไมปรากฏในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ แตหาซ้ือไดตามราคาใน
ทองตลาด (ราคาทองตลาด)

19,000 อบจ.
นครราชสีมา

สํานักปลัดฯ (โอน 14)
(กันเงิน ป64 
ดําเนินการ ป

65
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ผด.02/1
10.ประเภทครุภัณฑสํานักงาน

 

รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ ครุภัณฑ ของครุภัณฑ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ก.ย.ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.

5 เครื่องตัดสติ๊กเกอร จัดซื้อเครื่องตัดสติ๊กเกอร จํานวน 1 เครื่องๆ
ละ 59,900 บาท
โดยมีคุณลักษณะดังนี้
-สามารถตัดทับซอนกันสําหรับตัดวัสดุที่หนา
ขึ้น เชน วัสดุแมเหล็กและสต็อกการดได
-มีขาตั้งสําหรับตั้งเครื่องตัดสติ๊กเกอร
-ประสิทธิภาพในการตัดไมนอยกวา 18 นิ้ว
ตอวินาที
-ใชระบบการขับเคลื่อนแบบ Digital Control
 Servo Motor
-วิธีการตัดเปนแบบ Media-moving Method
-ความเร็วในการตัดไมนอยกวา 400 
มิลลิเมตรตอวินาที
-เชื่อมตอกับคอมพิวเตอร แบบ USB 2.0 ได
-เครื่องตัดหนากวาง 60 เซนติเมตร
-สามารถทนแรงกดทับในการตัดได 30-350
 gf
-เปนครุภัณฑ ที่ไมปรากฏในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ แตหาซ้ือไดตามราคาใน
ทองตลาด (ราคาทองตลาด)

59,900 อบจ.
นครราชสีมา

สํานักปลัดฯ (โอน 14)
(กันเงิน ป64 
ดําเนินการ ป

65
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10.ประเภทครุภัณฑสํานักงาน

 

รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ ครุภัณฑ ของครุภัณฑ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ก.ย.ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.

6 เครื่องถายเอกสาร ระบบ
ดิจิตอล (ขาว-ดํา) ความเร็ว 
50 แผนตอนาที

จัดซื้อเครื่องถายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-
ดํา) ความเร็ว 50 แผนตอนาที จํานวน 1 
เครื่องๆละ 200,000 บาท
จัดหาตามราคามาตรฐานครุภัณฑประจําป

200,000 อบจ.
นครราชสีมา

สํานักปลัดฯ (โอน 14)
(กันเงิน ป64 
ดําเนินการ ป

65

7 ตูเหล็กเก็บเอกสารกระจกสูง
 2 บานเปด

จัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสารกระจกสูง 2 บานเปด
 จํานวน 10 หลังๆละ 8,000 บาท
โดยมีคุณลักษณะพอสังเขปดังนี้
-ขนาดไมนอยกวา (กวาง 91.4x ลึก 45.7x 
สูง 183 ซม.)
-แผนชั้นปรับระดับได 3 แผน
-กุญแจล็อค
เปนครุภัณฑ ที่ไมปรากฏในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ แตหาซ้ือไดตามราคาใน
ทองตลาด (ราคาทองตลาด)

80,000 อบจ.
นครราชสีมา

สํานักปลัดฯ (โอน 14)
(กันเงิน ป64 
ดําเนินการ ป

65
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ผด.02/1
10.ประเภทครุภัณฑสํานักงาน

 

รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ ครุภัณฑ ของครุภัณฑ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ก.ย.ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.

8 ตูเหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อน
กระจก 4 ฟุต

จัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก 4 
ฟุต จํานวน 2 หลังๆละ 4,500 บาท
โดยมีคุณลักษณะพอสังเขปดังนี้
-ขนาดไมนอยกวา (กวาง 120x ลึก 40x สูง
 87 ซม.)
-แผนชั้นปรับระดับได 2 แผน
-กุญแจล็อค
-มือจับพลาสติก
เปนครุภัณฑ ที่ไมปรากฏในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ แตหาซ้ือไดตามราคาใน
ทองตลาด (ราคาทองตลาด)

9,000 อบจ.
นครราชสีมา

สํานักปลัดฯ (โอน 14)
(กันเงิน ป64 
ดําเนินการ ป

65

9 ตูเหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อน
กระจกสูง

จัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจกสูง 
จํานวน 1 หลังๆละ 8,000 บาท
โดยมีคุณลักษณะพอสังเขปดังนี้
-ขนาดไมนอยกวา (กวาง 91.4x ลึก 45.7x 
สูง 183 ซม.)
-แผนชั้นปรับระดับได 3 แผน
-กุญแจล็อค
เปนครุภัณฑ ที่ไมปรากฏในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ แตหาซ้ือไดตามราคาใน
ทองตลาด (ราคาทองตลาด)

8,000 อบจ.
นครราชสีมา

สํานักปลัดฯ (โอน 14)
(กันเงิน ป64 
ดําเนินการ ป

65
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ผด.02/1
10.ประเภทครุภัณฑสํานักงาน

 

รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ ครุภัณฑ ของครุภัณฑ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ก.ย.ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.

10 ตูเหล็กเก็บเอกสาร 3 ลิ้นชัก จัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสาร 3 ลิ้นชัก จํานวน 3
 หลังๆละ 3,800 บาท
โดยมีคุณลักษณะพอสังเขปดังนี้
-ขนาดไมนอยกวา (กวาง 46x ลึก 61x สูง 
101 ซม.)
-มีกุญแจล็อค
-มือจับพลาสติก
เปนครุภัณฑ ที่ไมปรากฏในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ แตหาซ้ือไดตามราคาใน
ทองตลาด (ราคาทองตลาด)

11,400 อบจ.
นครราชสีมา

สํานักปลัดฯ (โอน 14)
(กันเงิน ป64 
ดําเนินการ ป

65

     456,300
10

รวมงบประมาณ
รวมโครงการ
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ผด.02/1

10.ประเภทครุภัณฑสํานักงาน
 

รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ ครุภัณฑ ของครุภัณฑ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
1 ตูเก็บเอกสาร จัดซื้อตูเก็บเอกสาร จํานวน 1 หลังๆ

ละ 64,200 บาท
โดยมีคุณลักษณะพอสังเขปดังนี้
สูง 2 เมตร ยาว 2.90 เมตร
แบงชั้นละ 40 ซม. บานตูชั้นลาง
เปนบานติดลามิเนตลายไมพรอมใส
มือจับ บานตูชั้นบนเปนบานกระจก
ไมมีมือจับ   
เปนครุภัณฑ ที่ไมปรากฏในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ แตหาซ้ือได
ตามราคาในทองตลาด (ราคา
ทองตลาด)

64,200 อบจ.
นครราชสีมา

สํานักงาน
เลขานุการฯ

(โอน 14)
(กันเงิน ป64 
ดําเนินการ ป

65)

มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 4

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ก.ย.ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.
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ผด.02/1

10.ประเภทครุภัณฑสํานักงาน
 

รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ ครุภัณฑ ของครุภัณฑ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ก.ย.ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.

2 ชุดโซฟารับรอง หุมหนัง จัดซื้อชุดโซฟารับรองหุมหนัง จํานวน
 1 ชุดๆละ 25,990 บาท
โดยมีคุณลักษณะพอสังเขปดังนี้
-โซฟา 3 ที่นั่ง
-โซฟา 1 ที่นั่ง
-โตะกลางวงรี ฐานไม ขาโครเมี่ยม
-เปนครุภัณฑ ที่ไมปรากฏในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ แตหาซ้ือได
ตามราคาในทองตลาด (ราคา
ทองตลาด)  

25,990 อบจ.
นครราชสีมา

สํานักงาน
เลขานุการฯ

(โอน 14)
(กันเงิน ป64 
ดําเนินการ ป

65)

3 เครื่องปรับอากาศแบบติด
ผนัง (ระบบ Inverter) 
ขนาด 18,000 บีทียู

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง 
(ระบบ Inverter) ขนาด 18,000 
บีทียู จํานวน 1 เครื่องๆละ 
29,600 บาท  จัดหาตามราคา
มาตรฐานครุภัณฑประจําป

29,600 อบจ.
นครราชสีมา

สํานักงาน
เลขานุการฯ

(โอน 14)
(กันเงิน ป64 
ดําเนินการ ป

65)

4 เครื่องปรับอากาศแบบติด
ผนัง (ระบบ Inverter) 
ขนาด 24,000 บีทียู

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง 
(ระบบ Inverter) ขนาด 24,000 
บีทียู จํานวน 8 เครื่องๆละ 
39,800 บาท   จัดหาตามราคา
มาตรฐานครุภัณฑประจําป

318,400 อบจ.
นครราชสีมา

สํานักงาน
เลขานุการฯ

(โอน 14)
(กันเงิน ป64 
ดําเนินการ ป

65)

    438,190
4

รวมงบประมาณ
รวมโครงการ
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ผด.02/1

13.ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร
 

รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ ครุภัณฑ ของครุภัณฑ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
1 เครื่องพิมพแบบฉีดหมึก

พรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ(Ink
 Tank Printer)

จัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอม
ติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer)
จํานวน 1 เครื่องๆละ 4,300 บาท 
เปนไปตามคุณลักษณะพื้นฐานที่ปรากฏ
ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับลาสุด 

4,300 อบจ.
นครราชสีมา

สํานักปลัดฯ (โอน 14)
กันเงิน ป64 
ดําเนินการ ป

65

2 เครื่องพิมพMultifunction
แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ (Ink Tank 
Printer)

จัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction แบบ
ฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink 
Tank Printer) จํานวน 9 เครื่องๆละ 
7,500 บาท 
เปนไปตามคุณลักษณะพื้นฐานที่ปรากฏ
ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับลาสุด 

67,500 อบจ.
นครราชสีมา

สํานักปลัดฯ (โอน 14)
กันเงิน ป64 
ดําเนินการ ป

65

มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 4

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ก.ย.ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.
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ผด.02/1

13.ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร
 

รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ ครุภัณฑ ของครุภัณฑ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ก.ย.ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.

3 เครื่องพิมพMultifunction
เลเซอร หรือ LED สี

จัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction 
เลเซอร หรือ LED สี 
จํานวน 1 เครื่องๆละ 15,000 บาท 
เปนไปตามคุณลักษณะพื้นฐานที่ปรากฏ
ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับลาสุด 

15,000 อบจ.
นครราชสีมา

สํานักปลัดฯ (โอน 14)
กันเงิน ป64 
ดําเนินการ ป

65

4 เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับ
งานสํานักงาน (จอแสดง
ภาพขนาดไมนอยกวา 19 
นิ้ว)

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงาน
สํานักงาน (จอแสดงภาพขนาดไมนอย
กวา 19 นิ้ว) จํานวน 9 เครื่องๆละ 
17,000 บาท 
เปนไปตามคุณลักษณะพื้นฐานที่ปรากฏ
ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับลาสุด 

153,000 อบจ.
นครราชสีมา

สํานักปลัดฯ (โอน 14)
กันเงิน ป64 
ดําเนินการ ป

65
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ผด.02/1

13.ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร
 

รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ ครุภัณฑ ของครุภัณฑ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ก.ย.ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.

5 เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด
800VA

จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA
 จํานวน 9 เครื่องๆละ 2,500 บาท 
เปนไปตามคุณลักษณะพื้นฐานที่ปรากฏ
ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับลาสุด 

22,500 อบจ.
นครราชสีมา

สํานักปลัดฯ (โอน 14)
กันเงิน ป64 
ดําเนินการ ป

65

6 ชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัติการสําหรับ
เครื่องคอมพิวเตอร และ
เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก 
แบบสิทธิการใชงาน
ประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน
(OEM) ที่มีลิขสิทธ์ิถูกตอง
ตามกฎหมาย

จัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ
สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร และเครื่อง
คอมพิวเตอรโนตบุก แบบสิทธิการใช
งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM)
 ที่มีลิขสิทธ์ิถูกตองตามกฎหมาย จํานวน
 11 ชุดๆละ 3,800 บาท  
เปนไปตามคุณลักษณะพื้นฐานที่ปรากฏ
ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับลาสุด 

41,800 อบจ.
นครราชสีมา

สํานักปลัดฯ (โอน 14)
กันเงิน ป64 
ดําเนินการ ป

65
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13.ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร
 

รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ ครุภัณฑ ของครุภัณฑ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ก.ย.ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.

7 เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก 
สําหรับงานสํานักงาน

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับ
งานสํานักงาน จํานวน 2 เครื่องๆละ 
16,000 บาท   
เปนไปตามคุณลักษณะพื้นฐานที่ปรากฏ
ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับลาสุด 

32,000 อบจ.
นครราชสีมา

สํานักปลัดฯ (โอน 14)
กันเงิน ป64 
ดําเนินการ ป

65

       336,100
7

รวมงบประมาณ
รวมโครงการ
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รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ ครุภัณฑ ของครุภัณฑ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ

การ หลัก
1 เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงาน

สํานักงาน(จอแสดงภาพขนาด
ไมนอยกวา19 นิ้ว)  

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงาน
สํานักงาน (จอแสดงภาพขนาดไมนอย
กวา 19 นิ้ว)  จํานวน 2  เครื่องๆ ละ
 17,000 บาท  เปนเงิน 34,000 
บาท  เปนไปตามคุณลักษณะพื้นฐาน
ที่ปรากฏตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร  กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม ฉบับลาสุด

34,000 อบจ.
นครราชสีมา

กองยุทธศาสตร
และงบประมาณ

(โอน 14)
(กันเงิน ป64 

ดําเนินการป 65)

13.ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 4

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
เหตุ

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.มี.ค.ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.
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รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ ครุภัณฑ ของครุภัณฑ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ

การ หลัก

13.ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
เหตุ

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.มี.ค.ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.

2 ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ
สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร  
และเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก
 แบบสิทธิการใชงานประเภท
ติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่
มีลิขสิทธ์ิถูกตองตามกฎหมาย

จัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ
สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร และเครื่อง
คอมพิวเตอรโนตบุก แบบสิทธิการใช
งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน 
(OEM) ที่มีลิขสิทธ์ิถูกตองตาม
กฎหมาย จํานวน 3 ชุดๆละ 3,800 
บาท  เปนเงิน 11,400 บาท  
เปนไปตามคุณลักษณะพื้นฐานที่
ปรากฏตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร  กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม ฉบับลาสุด

11,400 อบจ.
นครราชสีมา

กองยุทธศาสตร
และงบประมาณ

(โอน 14)
(กันเงิน ป64 

ดําเนินการป 65)

3 อุปกรณกระจายสัญญาณไรสาย
 (Access Point)   แบบที่ 2

จัดซื้ออุปกรณกระจายสัญญาณไรสาย 
(Access Point)  แบบที่ 2  
จํานวน 17 ชุดๆ ละ  23,000 บาท 
เปนเงิน  391,000 บาท  เปนไป
ตามคุณลักษณะพื้นฐานที่ปรากฏตาม
เกณฑราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร  
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม ฉบับลาสุด

391,000 อบจ.
นครราชสีมา

กองยุทธศาสตร
และงบประมาณ

(โอน 14)
(กันเงิน ป64 

ดําเนินการป 65)
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รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ ครุภัณฑ ของครุภัณฑ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ

การ หลัก

13.ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
เหตุ

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.มี.ค.ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.

4 เครื่องพิมพ Multifunction 
เลเซอร หรือ LED สี

จัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction 
เลเซอร หรือ LED สี จํานวน  1 
เครื่องๆ ละ 15,000 บาท  
เปนไปตามคุณลักษณะพื้นฐานที่
ปรากฏตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร  กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม ฉบับลาสุด
  

15,000 อบจ.
นครราชสีมา

กองยุทธศาสตร
และงบประมาณ

(โอน 14)
(กันเงิน ป64 

ดําเนินการป 65)

5 เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงาน
ประมวลผล  แบบที่ 1 (จอ
แสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19
 นิ้ว)

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพ
ขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 1  
เครื่องๆละ 22,000 บาท   เปนไป
ตามคุณลักษณะพื้นฐานที่ปรากฏตาม
เกณฑราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร  
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม ฉบับลาสุด

22,000 อบจ.
นครราชสีมา

กองยุทธศาสตร
และงบประมาณ

(โอน 14)
(กันเงิน ป64 

ดําเนินการป 65)
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รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ ครุภัณฑ ของครุภัณฑ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ

การ หลัก

13.ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
เหตุ

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.มี.ค.ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.

6 เครื่องพิมพเลเซอร หรือ  LED 
ขาวดํา (18  หนา/นาที)

จัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED 
ขาวดํา (18  หนา/นาที) จํานวน 1 
เครื่องๆ ละ 2,600 บาท 
เปนไปตามคุณลักษณะพื้นฐานที่
ปรากฏตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร  กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม ฉบับลาสุด
 

2,600 อบจ.
นครราชสีมา

กองยุทธศาสตร
และงบประมาณ

(โอน 14)
(กันเงิน ป64 

ดําเนินการป 65)

7 เครื่องสํารองไฟฟา  ขนาด 
800 VA

จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800
 VA  จํานวน 3 เครื่องๆ ละ 2,500 
บาท เปนเงิน 7,500 บาท
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีกําลังไฟฟาดานนอกไมนอยกวา 
800 VA (480 Watts) 
- สามารถสํารองไฟฟาไดไมนอยกวา 
15 นาที  
เปนไปตาม คุณลักษณะพื้นฐานที่
ปรากฏตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม ฉบับลาสุด

7,500 อบจ.
นครราชสีมา

กองยุทธศาสตร
และงบประมาณ

(โอน 14)
(กันเงิน ป64 

ดําเนินการป 65)

     483,500
7

รวมงบประมาณ
รวมโครงการ
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13.ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร
 

รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ ครุภัณฑ ของครุภัณฑ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
1 เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับ

งานสํานักงาน (จอแสดงภาพ
ขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว)

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงาน
สํานักงาน (จอแสดงภาพขนาดไมนอย
กวา 19 นิ้ว)  
จํานวน 1 เครื่องๆ ละ 17,000 บาท
เปนไปตามคุณลักษณะพื้นฐานที่ปรากฏ
ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานการจัดหาอุปกรณและระบบ
คอมพิวเตอร ฉบับลาสุด

17,000 อบจ.
นครราชสีมา

สํานักคลัง (โอน 14)
(กันเงิน ป64 
ดําเนินการ ป

65)

ก.ย.ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถ่ิน
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 4

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
มิ.ย. ก.ค. ส.ค.
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13.ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร
 

รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ ครุภัณฑ ของครุภัณฑ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

ก.ย.ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

2 ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ
สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร 
และเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก
 แบบสิทธิการใชงานประเภท
ติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) 
ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย

จัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ
สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร และเครื่อง
คอมพิวเตอรโนตบุก แบบสิทธิการใช
งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM)
 ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย จํานวน
  1  ชุด ๆ ละ 3,800 บาท 
เปนไปตาม เกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ
และระบบคอมพิวเตอร ฉบับลาสุด 

3,800 อบจ.
นครราชสีมา

สํานักคลัง (โอน 14)
(กันเงิน ป64 
ดําเนินการ ป

65)

       20,800
2

รวมงบประมาณ
รวมโครงการ
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ที่ปรึกษา 

 
นางยลดา    หวังศุภกิจโกศล  นายกองคการบรหิารสวนจงัหวัดนครราชสีมา 
นายสมเกียรติ  ตันดิลกตระกลู  รองนายกองคการบริหารสวนจงัหวัดนครราชสีมา 
นายวุฒิชัย  วงคปญโญ   ปลัดองคการบรหิารสวนจังหวัดนครราชสีมา  
    

คณะทำงาน 
 

นายชัยเกียรต ิ     เกษรบัวทอง  ผูอำนวยการกองแผนและงบประมาณ 
นางขวัญจิตต       เกตุสระนอย  หัวหนาฝายวิเคราะหนโยบายและแผน 
พ.จ.อ.คมกฤษณ     เงินโพธิ์  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ 
นางสาวพรณภา     เปยนขุนทด  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ 
นางสาวศิริอร       คิดเห็น  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ 
นางชุติกาญจน       เพียดขุนทด  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ 
นางพิจิตรา     ปดตาฝาย  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ 
นายวัชรินทร     สงคทะเล     นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 
นางวิสา       ช้ันกลาง  นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 
นางสาวปยวรรณ     ประสงคหิงษ  ผูชวยนักวิเคราะหนโยบายและแผน 
นายภาณุ     เทจอหอ  ผูชวยนักวิเคราะหนโยบายและแผน 
นางสาวอนงควดี     สังจะโปะ  ผูชวยนักวิเคราะหนโยบายและแผน 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


