
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป 
(พ.ศ.๒๕61 - ๒๕64)   

แกไขครั้งท่ี 2 พ.ศ.2560 
องคการบริหารสวนจงัหวัดนครราชสีมา 

 
กองแผนและงบประมาณ 

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 
สิงหาคม  ๒๕60 

 
 





คํานํา 
  การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ. 2561 - 2564)  แกไขครั้งที่ 2 พ.ศ.2560  ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา   
ดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548  และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ.2559 หมวด 4 ขอ 21  เพ่ือแกไขโครงการใหสอดคลองกับขอเท็จจริง  ซึ่งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด  
ไดจัดทําแผนฉบับนี้  เพ่ือใหสามารถนําไปปฏิบัติและเปนกรอบในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป 2561  ใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
ตามเจตนารมณที่มุงหวังจะใหเกิดการพัฒนาเกิดขึ้น 

  องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา  ขอขอบคุณทุกฝายที่ใหความรวมมือในการจัดทํา  ทั้งหนวยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน  ประชาคม
ทองถิ่น  ตลอดจนขาราชการและพนักงานขององคการบริหารสวนจังหวัดทุกทาน  และหวังเปนอยางยิ่งวาแผนพัฒนาฯ ฉบับนี้   จะเปนประโยชนในการ
นําไปพัฒนาทองถิ่นตอไป 

 

 

 

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 
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(แบบ ผ.07)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

  3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา 1 1,500,000 1 1,500,000 1 1,500,000 1 1,500,000 4 6,000,000

รวม 1 1,500,000 1 1,500,000 1 1,500,000 1 1,500,000 4 6,000,000

รวมทั้งส้ิน 1 1,500,000 1 1,500,000 1 1,500,000 1 1,500,000 4 6,000,000

6. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา (บัญชีแกไข)

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) แกไขครั้งท่ี 2 พ.ศ.2560 องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร

ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 รวม 4 ป
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(แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

83 กอสรางถนนคสล.สาย
บานปาหวาย หมูที่ 12 
ตําบลบัวลาย อําเภอบัว
ลาย - บานคึมมวง หมูที่
 13 ตําบลบัวใหญ 
อําเภอบัวใหญ จังหวัด
นครราชสีมา

เพื่อใหประชาชนมี
ถนนที่สามารถใช
สัญจรไปมาได
อยางสะดวกขึ้น

ขนาดกวาง 5 เมตร 
ยาว ยาว 2,055 เมตร
 พรอมไหลทางขางละ 
0.50 เมตร

จุดเริ่มตน
X2294338
Y17297597
จุดสิ้นสุด
X2278828
Y17287808

    1,500,000    1,500,000     1,500,000     1,500,000 ความพึง
พอใจของ
ประชาชนผูใช
ถนนสัญจรไป
มารอยละ 80

ประชาชนมีถนนที่
สมารถสัญจรไปมา
ไดอยางสะดวก

อบต.บัวลาย
อําเภอบัวลาย

สํานักการชาง

83 กอสรางถนนคสล.สาย
บานปาหวาย หมูที่ 4 
ตําบลบัวลาย อําเภอบัว
ลาย - บานคึมมวง หมูที่
 13 ตําบลบัวใหญ 
อําเภอบัวใหญ จังหวัด
นครราชสีมา

เพื่อใหประชาชนมี
ถนนที่สามารถใช
สัญจรไปมาได
อยางสะดวกขึ้น

ขนาดกวาง 5 เมตร 
ยาว ยาว 2,055 เมตร
 พรอมไหลทางขางละ 
0.50 เมตร

จุดเริ่มตน
X2294338
Y17297597
จุดสิ้นสุด
X2278828
Y17287808

    1,500,000    1,500,000     1,500,000     1,500,000 ความพึง
พอใจของ
ประชาชนผูใช
ถนนสัญจรไป
มารอยละ 80

ประชาชนมีถนนที่
สมารถสัญจรไปมา
ไดอยางสะดวก

อบต.บัวลาย
อําเภอบัวลาย

สํานักการชาง

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

          ขอความเดิม (หนา 634 )

          ขอความใหม (หนา 634 ) เหตุผล แกไขหมูบานใหถูกตองกับขอเท็จจริง

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

รายละเอียดโครงการแกไข

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) แกไขครั้งที่ 2 พ.ศ.2560 องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด

 ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1.การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแขงขันเศรษฐกิจ  และยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2.ยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู

 ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
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(แบบ ผ.08)

เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564

2 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อใหการปฏิบัติงานขององคกร
บรรลุวัตถุประสงค มี
ประสิทธิภาพ รวดเร็ว มีความ
คลองตัวในการทํางานและมี
ครุภัณฑ อุปกรณ เครื่องมือ
เครื่องใชในการปฏิบัติงานอยาง
เพียงพอเหมาะสม ทันสมัย

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม
นอยกวา 18.5 นิ้ว) จํานวน 2 ชุด ๆ 
ละ 22,000.-บาท เปนเงิน 
44,000.- บาท 
(ราคามาตรฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร
ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร (ICT) ณ วันที่ 11 
มี.ค. 59)

44,000 44,000 44,000 44,000 สํานักการศึกษาฯ

2 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อใหการปฏิบัติงานขององคกร
บรรลุวัตถุประสงค มี
ประสิทธิภาพ รวดเร็ว มีความ
คลองตัวในการทํางานและมี
ครุภัณฑ อุปกรณ เครื่องมือ
เครื่องใชในการปฏิบัติงานอยาง
เพียงพอเหมาะสม ทันสมัย

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม
นอยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 2 ชุด ๆ 
ละ 22,000.-บาท เปนเงิน 
44,000.- บาท 
(เกณฑราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานคอมพิวเตอร)

44,000 44,000 44,000 44,000 สํานักการศึกษาฯ

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการแกไข

          ขอความเดิม (หนา 1010) แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)

          ขอความใหม (หนา 1010) แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)  เหตุผล แกไขเปาหมายใหตรงตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานคอมพิวเตอร

แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)  แกไขครั้งที่ 2 พ.ศ.2560 องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

ที่
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(แบบ ผ.08)

เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

ที่

24 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อใหการปฏิบัติงานขององคกร
บรรลุวัตถุประสงคมี
ประสิทธิภาพรวดเร็วมีความ
คลองตัวในการทํางานและมี
ครุภัณฑ อุปกรณ เครื่องมือ 
เครื่องใช ในการปฏิบัติงานอยาง
เพียงพอเหมาะสม ทันสมัย

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงาน
สํานักงาน (จอขนาดไมนอยกวา 18.5 
นิ้ว) จํานวน 26 เครื่องๆ ละ 16,000 
บาท  (ราคาตามมาตรฐานกระทรวง ICT
 ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559) สําหรับใช
ในราชการศูนยประสานงานฯ อ.บัวใหญ ,
 อ.พิมาย, อ.ชุมพวง, อ.บัวลาย, อ.สูงเนิน,
 อ.จักราช,อ.ปกธงชัย, ฝายบริหารงาน
ทั่วไป , ฝายประชาสัมพันธฯ ,ฝายนิติ
การฯ และฝายศูนยประสานงานทองถิ่น 
สํานักปลัดฯ

416,000 416,000 416,000 416,000 สํานักปลัดฯ

24 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อใหการปฏิบัติงานขององคกร
บรรลุวัตถุประสงคมี
ประสิทธิภาพรวดเร็วมีความ
คลองตัวในการทํางานและมี
ครุภัณฑ อุปกรณ เครื่องมือ 
เครื่องใช ในการปฏิบัติงานอยาง
เพียงพอเหมาะสม ทันสมัย

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงาน
สํานักงาน (จอขนาดไมนอยกวา 19 
นิ้ว) จํานวน 26 เครื่องๆ ละ 16,000 
บาท (เกณฑราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานคอมพิวเตอร) สําหรับใชใน
ราชการศูนยประสานงานฯ อ.บัวใหญ , 
อ.พิมาย, อ.ชุมพวง, อ.บัวลาย, อ.สูงเนิน,
 อ.จักราช,อ.ปกธงชัย, ฝายบริหารงาน
ทั่วไป , ฝายประชาสัมพันธฯ ,ฝายนิติ
การฯ และฝายศูนยประสานงานทองถิ่น 
สํานักปลัดฯ

416,000 416,000 416,000 416,000 สํานักปลัดฯ

          ขอความเดิม (หนา 1020) แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)

          ขอความใหม (หนา 1020) แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)  เหตุผล แกไขเปาหมายใหตรงตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานคอมพิวเตอร ประจําป 2560 ณ วันที่ 21 เมษายน 2560
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(แบบ ผ.08)

เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

ที่

26 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อใหการปฏิบัติงานขององคกร
บรรลุวัตถุประสงคมี
ประสิทธิภาพรวดเร็วมีความ
คลองตัวในการทํางานและมี
ครุภัณฑ อุปกรณ เครื่องมือ 
เครื่องใช ในการปฏิบัติงานอยาง
เพียงพอเหมาะสม ทันสมัย

จัดซื้อเครื่องสํารองไฟขนาด 800 AV 
จํานวน 24 เครื่อง ๆ ละ 3,200 บาท   
(ราคาตามมาตรฐานกระทรวง ICT ณ 
วันที่ 11 มีนาคม 2559) สําหรับใชใน
ราชการศูนยประสานงานฯ อ.บัวใหญ , 
อ.พิมาย, อ.ชุมพวง, อ.บัวลาย, อ.สูงเนิน,
 อ.สีคิ้ว, อ.จักราช, อ.ปกธงชัย, ฝาย
บริหารงานทั่วไป , ฝายประชาสัมพันธฯ ,
ฝายนิติการฯ และฝายศูนยประสานงาน
ทองถิ่น สํานักปลัดฯ

76,800 76,800 76,800 76,800 สํานักปลัดฯ

26 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อใหการปฏิบัติงานขององคกร
บรรลุวัตถุประสงคมี
ประสิทธิภาพรวดเร็วมีความ
คลองตัวในการทํางานและมี
ครุภัณฑ อุปกรณ เครื่องมือ 
เครื่องใช ในการปฏิบัติงานอยาง
เพียงพอเหมาะสม ทันสมัย

จัดซื้อเครื่องสํารองไฟขนาด 800 AV 
จํานวน 24 เครื่อง ๆ ละ 2,800 บาท 
(เกณฑราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานคอมพิวเตอร) สําหรับใชใน
ราชการศูนยประสานงานฯ อ.บัวใหญ , 
อ.พิมาย, อ.ชุมพวง, อ.บัวลาย, อ.สูงเนิน,
 อ.สีคิ้ว, อ.จักราช, อ.ปกธงชัย, ฝาย
บริหารงานทั่วไป , ฝายประชาสัมพันธฯ ,
ฝายนิติการฯ และฝายศูนยประสานงาน
ทองถิ่น สํานักปลัดฯ

67,200 67,200 67,200 67,200 สํานักปลัดฯ

          ขอความเดิม (หนา 1021) แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)

          ขอความใหม (หนา 1021) แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)  เหตุผล แกไขเปาหมายและงบประมาณใหตรงตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานคอมพิวเตอร
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(แบบ ผ.08)

เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

ที่

28 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อใหบริการ และอํานวยความ
สะดวกใหกับประชาชน และ
บุคลากรองคการบริหารสว
จังหวัดนครราชสีมา ศูนย
ประสานงานองคการบริหารสวน
จังหวัดนครราชสีมา

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 40,000
 บีทียู จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 48,000
บาท (ราคามาตรฐานครุภัณฑ ณ 
สิงหาคม 2559) สําหรับใชในราชการ
ศูนยประสานงานฯ อ.พิมาย

48,000 48,000 48,000 48,000 สํานักปลัดฯ

28 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อใหบริการ และอํานวยความ
สะดวกใหกับประชาชน และ
บุคลากรองคการบริหารสว
จังหวัดนครราชสีมา ศูนย
ประสานงานองคการบริหารสวน
จังหวัดนครราชสีมา

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 40,000
 บีทียู จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 51,200
บาท (ราคามาตรฐานครุภัณฑ) สําหรับ
ใชในราชการศูนยประสานงานฯ อ.พิมาย

51,200 51,200 51,200 51,200 สํานักปลัดฯ

          ขอความใหม (หนา 1022) แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)  เหตุผล  แกไขเปาหมายและงบประมาณใหตรงตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ

          ขอความเดิม (หนา 1022) แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)
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(แบบ ผ.08)

เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

ที่

31 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อใหบริการ และอํานวยความ
สะดวกใหกับประชาชน และ
บุคลากรองคการบริหารสวน
จังหวัดนครราชสีมา ศูนย
ประสานงานองคการบริหารสวน
จังหวัดนครราชสีมา

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 
24,000 บีทียู จํานวน  8 เครื่อง ๆ 
ละ 30,000 บาท(ราคาตาม
มาตรฐานครุภัณฑ ณ สิงหาคม 
2559) สําหรับใชในราขการสํานัก
ปลัดฯ และศูนยประสานงานฯ อ.ชุม
พวง, อ.สูงเนิน

240,000 240,000 240,000 240,000 สํานักปลัดฯ

31 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อใหบริการ และอํานวยความ
สะดวกใหกับประชาชน และ
บุคลากรองคการบริหารสวน
จังหวัดนครราชสีมา ศูนย
ประสานงานองคการบริหารสวน
จังหวัดนครราชสีมา

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 
24,000 บีทียู จํานวน  8 เครื่อง ๆ 
ละ 32,400 บาท (ราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ)  สําหรับใชในราขการสํานัก
ปลัดฯ และศูนยประสานงานฯ อ.ชุม
พวง, อ.สูงเนิน

259,200 259,200 259,200 259,200 สํานักปลัดฯ

          ขอความเดิม (หนา 1023) แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)

          ขอความใหม (หนา 1023) แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)  เหตุผล  แกไขเปาหมายและงบประมาณใหตรงตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
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(แบบ ผ.08)

เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

ที่

32 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อใหบริการ และอํานวยความ
สะดวกใหกับประชาชน และ
บุคลากรองคการบริหารสวน
จังหวัดนครราชสีมา ศูนย
ประสานงานองคการบริหารสวน
จังหวัดนครราชสีมา

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 
30,000 บีทียู จํานวน 3  เครื่อง ๆ 
ละ 37,000 บาท(ราคาตาม
มาตรฐานครุภัณฑ ณ สิงหาคม 
2559) สําหรับใชในราขการศูนย
ประสานงานฯ อ.จักราช, อ.โนนสูง, 
อ.ปกธงชัย

111,000 111,000 111,000 111,000 สํานักปลัดฯ

32 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อใหบริการ และอํานวยความ
สะดวกใหกับประชาชน และ
บุคลากรองคการบริหารสวน
จังหวัดนครราชสีมา ศูนย
ประสานงานองคการบริหารสวน
จังหวัดนครราชสีมา

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 
30,000 บีทียู จํานวน 3 เครื่อง ๆ 
ละ 40,200 บาท (ราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ) สําหรับใชในราขการศูนย
ประสานงานฯ อ.จักราช, อ.โนนสูง, 
อ.ปกธงชัย

120,600 120,600 120,600 120,600 สํานักปลัดฯ

          ขอความเดิม (หนา 1024) แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)

          ขอความใหม (หนา 1024) แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)  เหตุผล แกไขเปาหมายและงบประมาณใหตรงตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
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(แบบ ผ.08)

เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

ที่

40 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและ
เผยแพร

เพื่อใหการปฏิบัติงานขององคกร
บรรลุวัตถุประสงคมี
ประสิทธิภาพรวดเร็วมีความ
คลองตัวในการทํางานและมี
ครุภัณฑ อุปกรณ เครื่องมือ 
เครื่องใช ในการปฏิบัติงานอยาง
เพียงพอเหมาะสม ทันสมัย

จัดซื้อโทรทัศน LED ขนาด 40 นิ้ว 
ระดับความละเอียดจอภาพ 
1920x1080 พิกเซล จํานวน 2 
เครื่อง ๆ ละ 16,000 บาท (ราคา
ตามมาตรฐานครุภัณฑ ณ สิงหาคม 
2559) สําหรับศูนยประสานงานฯ 
อ.พิมาย, อ.สีคิ้ว

32,000 32,000 32,000 32,000 สํานักปลัดฯ

40 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและ
เผยแพร

เพื่อใหการปฏิบัติงานขององคกร
บรรลุวัตถุประสงคมี
ประสิทธิภาพรวดเร็วมีความ
คลองตัวในการทํางานและมี
ครุภัณฑ อุปกรณ เครื่องมือ 
เครื่องใช ในการปฏิบัติงานอยาง
เพียงพอเหมาะสม ทันสมัย

จัดซื้อโทรทัศน แอล อี ดี (LED TV) 
ระดับความละเอียดจอภาพ 
1920x1080 พิกเซล ขนาด 40 นิ้ว
 จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 15,000 
บาท (ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ) 
สําหรับศูนยประสานงานฯ อ.พิมาย, 
อ.สีคิ้ว

30,000 30,000 30,000 30,000 สํานักปลัดฯ

          ขอความเดิม (หนา 1029) แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)

          ขอความใหม (หนา 1029) แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)  เหตุผล แกไขเปาหมายและงบประมาณใหตรงตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
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(แบบ ผ.08)

เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

ที่

61 สาธารณสุข ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร ๑.เพื่อใหการปฏิบัติงานของ
องคกรบรรลุประสงคมี
ประสิทธิภาพรวดเร็วมีความ
คลองตัวในการทํางานและมี
ครุภัณฑอุปกรณเครื่องมือ 
เครื่องใชในการปฏิบัตบัติงาน
ของกองสาธารณสุข
๒.เพื่ออํานวยความสะดวกใหกับ
ประชาชนและบุคลากร องคการ
บริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับสํานักงาน
(จอขนาดไมนอยกวา๑๘.๕) ราคา 
๑๖,๐๐๐ บาท จํานวน ๑๖ เครื่อง
ราคามาตรฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร
ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร (ICT) ณ วันที่ 
11 มีนาคม 2559

64,000 64,000 64,000 64,000 กองสาธารณสุข

61 สาธารณสุข ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร ๑.เพื่อใหการปฏิบัติงานของ
องคกรบรรลุประสงคมี
ประสิทธิภาพรวดเร็วมีความ
คลองตัวในการทํางานและมี
ครุภัณฑอุปกรณเครื่องมือ 
เครื่องใชในการปฏิบัตบัติงาน
ของกองสาธารณสุข
๒.เพื่ออํานวยความสะดวกใหกับ
ประชาชนและบุคลากร องคการ
บริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับสํานักงาน 
(จอขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) ราคา
 ๑๖,๐๐๐ บาท จํานวน ๑๖ เครื่อง
(เกณฑราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานคอมพิวเตอร)

64,000 64,000 64,000 64,000 กองสาธารณสุข

          ขอความเดิม (หนา 1037) แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)

          ขอความใหม (หนา 1037) แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)  เหตุผล แกไขเปาหมายใหตรงตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานคอมพิวเตอร
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(แบบ ผ.08)

เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

ที่

70 สาธารณสุข ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน ๑. เพื่อใหการปฏิบัติงานของ
องคกรบรรลุประสงคมี
ประสิทธิภาพรวดเร็วมีความ
คลองตัวในการทํางานของกอง
สาธารณสุข
๒.เพื่ออํานวยความสะดวกใหกับ
ประชาชนและบุคลากร องคการ
บริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

เครื่องปรับอากาศ ขนาด ๒๔,๐๐๐ บี
ทียู เครื่องละ ๓๐,๐๐๐ บาท จํานวน 
๔ เครื่อง (ราคามาตรฐานครุภัณฑ ณ 
สิงหาคม 2559)

60,000 60,000 กองสาธารณสุข

70 สาธารณสุข ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน ๑. เพื่อใหการปฏิบัติงานของ
องคกรบรรลุประสงคมี
ประสิทธิภาพรวดเร็วมีความ
คลองตัวในการทํางานของกอง
สาธารณสุข
๒.เพื่ออํานวยความสะดวกใหกับ
ประชาชนและบุคลากร องคการ
บริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

เครื่องปรับอากาศ ขนาด ๒๔,๐๐๐ บี
ทียู เครื่องละ ๓2,4๐๐ บาท จํานวน
 ๔ เครื่อง (ราคามาตรฐานครุภัณฑ)

64,800 64,800 กองสาธารณสุข

          ขอความเดิม (หนา 1041) แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)

          ขอความใหม (หนา 1041) แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)  เหตุผล แกไขเปาหมายและงบประมาณใหตรงตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
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(แบบ ผ.08)

เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

ที่

77 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร 1.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติการ

4.เครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED 
ขาวดํา จํานวน 6 เครื่อง ๆ ละ 
7,900 บาท  ราคาตามมาตรฐาน ICT
 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2559

15,800 15,800 7,900 7,900 กองแผนและ
งบประมาณ

77 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร 1.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติการ

4.เครื่องพิมพชนิดเลเซอรหรือชนิด 
LED ขาวดํา ชนิด Network แบบที่ 
1 จํานวน 6 เครื่อง ๆ ละ 7,900 
บาท (เกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานคอมพิวเตอร)

15,800 15,800 7,900 7,900 กองแผนและ
งบประมาณ

          ขอความเดิม (หนา 1044) แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)

          ขอความใหม (หนา 1044) แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)  เหตุผล แกไขเปาหมายใหตรงตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานคอมพิวเตอร
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(แบบ ผ.08)

เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

ที่

87 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ 
ที่ดิน และ
สิ่งกอสราง

ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อพัฒนาปรับปรุงเพิ่มศักยภาพ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

1.จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับ
งานสํานักงาน (จอขนาดไมนอยกวา 
18.5 นิ้ว) จํานวน 45 เครื่อง ๆ 
16,000 บาท จัดหาตามราคา
มาตรฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรของ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร (ICT) ณ วันที่ 11 มีนาคม
 2559

240,000 160,000 160,000 160,000 กองการเจาหนาที่

87 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ 
ที่ดิน และ
สิ่งกอสราง

ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อพัฒนาปรับปรุงเพิ่มศักยภาพ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

1.จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับ
งานสํานักงาน (จอขนาดไมนอยกวา 
19 นิ้ว) จํานวน 45 เครื่อง ๆ 
16,000 บาท (เกณฑราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานคอมพิวเตอร)

240,000 160,000 160,000 160,000 กองการเจาหนาที่

          ขอความเดิม (หนา 1050) แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)

          ขอความใหม (หนา 1050) แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)  เหตุผล แกไขเปาหมายใหตรงตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานคอมพิวเตอร
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(แบบ ผ.08)

เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

ที่

88 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ 
ที่ดิน และ
สิ่งกอสราง

ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อพัฒนาปรับปรุงเพิ่มศักยภาพ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA 
จํานวน 45 เครื่อง ๆ ละ 3,200 บาท
 จัดหาตามราคามาตรฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอรของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ณ 
วันที่ 11 มีนาคม 2559

48,000 32,000 32,000 32,000 กองการเจาหนาที่

88 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ 
ที่ดิน และ
สิ่งกอสราง

ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อพัฒนาปรับปรุงเพิ่มศักยภาพ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA 
จํานวน 45 เครื่องๆ ละ 2,800 บาท
 (เกณฑราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานคอมพิวเตอร)

42,000 28,000 28,000 28,000 กองการเจาหนาที่

          ขอความใหม (หนา 1050) แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)  เหตุผล แกไขเปาหมายและงบประมาณใหตรงตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานคอมพิวเตอร

          ขอความเดิม (หนา 1050) แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)
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(แบบ ผ.08)

เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

ที่

98 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อใหบุคลากรมีเครื่องมือ
เครื่องใช ครุภัณฑ สํานักงานและ
อื่นๆ เพียงพอตอการปฏิบัติงาน

1.ตูเก็บเอกสารชนิด  2 บาน จํานวน 50 
หลังๆ ละ 5,500.- บาท  เปนเงิน 
275,000.- บาท (ราคาตามมาตรฐาน 
5,500 บาท)
2.โตะทํางาน 5 ฟุต พรอมเกาอี้ทํางานทรง
สูงมีพนักพิงและที่วางแขนมีลอเลื่อนหมุนได 
 จํานวน  1  ชุด ๆละ 11,500.- บาท
3.โตะทํางาน 4 ฟุต จํานวน 20 ตัวๆ ละ 
5,000.- บาท เปนเงิน  100,000.- บาท 
4.โตะทํางานเหล็ก 3.5 ฟุต จํานวน 20 
ตัวๆละ 4,500.- บาท เปนเงิน 90,000.- 
บาท
5.เกาอี้ปรับระดับมีที่วางแขน  จํานวน 30 
ตัวๆ ละ 2,000.- บาท เปนเงิน  60,000.-
 บาท
6.เครื่องถายเอกสาร ความเร็ว 40 แผนตอ
นาที จํานวน 3 เครื่องๆละ 180,000.- บาท
 เปนเงิน  540,000.- บาท (ราคา
มาตรฐานครุภัณฑ สิงหาคม 2559)

1,302,700 1,302,700 1,302,700 1,302,700 สํานักการคลัง

7.เครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000 บีทียู 
จํานวน 7 เครื่องๆ ละ 30,000.- บาท เปน
เงิน 210,000.- บาท (ราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ สิงหาคม 2559)
8.ตูบานเลื่อนกระจก ขนาดไมนอยกวา 
1.18x0.40x0.87 เมตร  จํานวน  2 หลังๆ
 ละ  4,500.- บาท เปนเงิน 9,000.- บาท
9.ตูบานเลื่อนกระจก ขนาดไมนอยกวา 
0.88x0.40x0.87 เมตรจํานวน 2 หลังๆ 
ละ 3,600.- บาท เปนเงิน 7,200.- บาท

          ขอความเดิม (หนา 1054-1055) แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)
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(แบบ ผ.08)

เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

ที่

98 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อใหบุคลากรมีเครื่องมือ
เครื่องใช ครุภัณฑ สํานักงานและ
อื่นๆ เพียงพอตอการปฏิบัติงาน

1.ตูเก็บเอกสารชนิด 2 บาน จํานวน 50 
หลังๆ ละ 5,500.- บาท เปนเงิน 
275,000.- บาท (ราคาตามมาตรฐาน)
2.โตะทํางาน 5 ฟุต พรอมเกาอี้ทํางานทรง
สูงมีพนักพิงและที่วางแขนมีลอเลื่อนหมุนได 
จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 11,500.- บาท
3.โตะทํางาน 4 ฟุต จํานวน 20 ตัวๆ ละ 
5,000.- บาท เปนเงิน 100,000.- บาท 
4.โตะทํางานเหล็ก 3.5 ฟุต จํานวน 20 
ตัวๆละ 4,500.- บาท เปนเงิน 90,000.- 
บาท
5.เกาอี้ปรับระดับมีที่วางแขน จํานวน 30 
ตัวๆ ละ 2,000.- บาท เปนเงิน 60,000.- 
บาท
6.เครื่องถายเอกสาร ความเร็ว 40 แผนตอ
นาที จํานวน 3 เครื่องๆละ 180,000.- บาท
 เปนเงิน 540,000.- บาท (ราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ)

1,319,500 1,319,500 1,319,500 1,319,500 สํานักการคลัง

7.เครื่องปรับอากาศ ขนาดไมต่ํากวา 
24,000 บีทียู จํานวน 7 เครื่องๆ ละ 
32,400.- บาท เปนเงิน 226,800.- บาท
 (ราคามาตรฐานครุภัณฑ)
8.ตูบานเลื่อนกระจก ขนาดไมนอยกวา 
1.18x0.40x0.87 เมตร  จํานวน  2 หลังๆ
 ละ 4,500.- บาท เปนเงิน 9,000.- บาท
9.ตูบานเลื่อนกระจก ขนาดไมนอยกวา 
0.88x0.40x0.87 เมตรจํานวน 2 หลังๆ 
ละ 3,600.- บาท เปนเงิน 7,200.- บาท

          ขอความใหม (หนา 1054-1055) แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)  เหตุผล แกไขเปาหมายและงบปประมาณใหตรงตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
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(แบบ ผ.08)

เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

ที่

99 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อใหบุคลากรมีเครื่องมือ
เครื่องใช ครุภัณฑคอมพิวเตอร 
และอื่นๆ เพียงพอตอการ
ปฏิบัติงาน

1.เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับสํานักงาน 
จํานวน 20 เครื่องๆ ละ 16,000.-บาท เปน
เงิน 320,000.- บาท
2.เครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED ขาวดํา
 30 หนา/นาที จํานวน 20 เครื่องๆละ 
7,900.- บาท เปนเงิน 158,000.- บาท
3.เครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED สี แบบ
 Network จํานวน 4 เครื่องๆละ 12,000.-
 บาท เปนเงิน 48,000.- บาท
4.เครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA จํานวน 
30 เครื่อง ๆ ละ 3,200 บาท เปนเงิน 
96,000.- บาท (ราคากลางมาตรฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอร 11 มีนาคม 2559)

622,000 622,000 622,000 622,000 สํานักการคลัง

99 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อใหบุคลากรมีเครื่องมือ
เครื่องใช ครุภัณฑคอมพิวเตอร 
และอื่นๆ เพียงพอตอการ
ปฏิบัติงาน

1.เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับสํานักงาน 
จํานวน 20 เครื่องๆ ละ 16,000.-บาท เปน
เงิน 320,000.- บาท
2.เครื่องพิมพชนิดเลเซอรหรือชนิด LED ขาว
ดํา ชนิด Network แบบที่ 1 จํานวน 20 
เครื่องๆ ละ 7,900.- บาท เปนเงิน 
158,000.- บาท
3.เครื่องพิมพชนิดเลเซอรหรือชนิด LED สี 
แบบ Network จํานวน 4 เครื่องๆ ละ 
12,000.- บาท เปนเงิน 48,000.- บาท
4.เครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA จํานวน 
30 เครื่องๆ ละ 2,800 บาท เปนเงิน 
84,000.- บาท (เกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานคอมพิวเตอร)

610,000 610,000 610,000 610,000 สํานักการคลัง

          ขอความเดิม (หนา 1056) แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)

          ขอความใหม (หนา 1056) แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)  เหตุผล แกไขเปาหมายและงบประมาณใหตรงตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานคอมพิวเตอร
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(แบบ ผ.08)

เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

ที่

111 สังคมสงเคราะห คาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและ
เผยแพร

 - เพื่อใชสําหรับผูสูงอายุรับชม
ขอมูลขาวสารและสันทนาการ
ตามโครงการเงินอุดหนุนสําหรับ
สนับสนุนสถานสงเคราะหคนชรา

โทรทัศน แอล อี ดี (LED) ขนาด 50 
นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง  
- จัดหาตามราคามาตรฐานครุภัณฑ
ประจําป 2559 ณ วันที่ 11 สิงหาคม
 2559

31,000 31,000 31,000 31,000 สถานสงเคราะห
คนชราบานธรรม
ปกรณโพธิ์กลาง 

กองสงเสริม
คุณภาพชีวิต

111 สังคมสงเคราะห คาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและ
เผยแพร

 - เพื่อใชสําหรับผูสูงอายุรับชม
ขอมูลขาวสารและสันทนาการ
ตามโครงการเงินอุดหนุนสําหรับ
สนับสนุนสถานสงเคราะหคนชรา

โทรทัศน แอล อี ดี (LED TV) ขนาด 
50 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง (ราคา
มาตรฐานครุภัณฑ)

27,000 27,000 27,000 27,000 สถานสงเคราะห
คนชราบานธรรม
ปกรณโพธิ์กลาง 

กองสงเสริม
คุณภาพชีวิต

          ขอความเดิม (หนา 1020) แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)

          ขอความใหม (หนา 1020) แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)  เหตุผล  แกไขเปาหมายและงบประมาณใหตรงตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ

user
Typewriter
19



(แบบ ผ.08)

เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

ที่

113 สังคมสงเคราะห คาครุภัณฑ
ที่ดินและ
สิ่งกอสราง คา
ครุภัณฑ

ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อใชในงานสํานักงานสถาน
สงเคราะหคนชราบานธรรม
ปกรณวัดมวง

1.เครื่องปรับอากาศ (แบบแยกสวน) 
ขนาด 36,000 บีทียู จํานวน 1 เครื่อง
2.จัดซื้อตามแบบบัญชีราคามาตรฐาน
 ครุภัณฑ สํานักงบประมาณ สิงหาคม
 2559

40,000 40,000 40,000 40,000 สถานสงเคราะห
คนชราบานธรรม
ปกรณวัดมวง 
กองสงเสริม
คุณภาพชีวิต

113 สังคมสงเคราะห คาครุภัณฑ
ที่ดินและ
สิ่งกอสราง คา
ครุภัณฑ

ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อใชในงานสํานักงานสถาน
สงเคราะหคนชราบานธรรม
ปกรณวัดมวง

1.เครื่องปรับอากาศ (แบบแยกสวน) 
ขนาด 36,000 บีทียู จํานวน 1 
เครื่อง (ราคามาตรฐานครุภัณฑ)

47,000 47,000 47,000 47,000 สถานสงเคราะห
คนชราบานธรรม
ปกรณวัดมวง 
กองสงเสริม
คุณภาพชีวิต

          ขอความเดิม (หนา 1063) แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)

          ขอความใหม (หนา 1063) แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)  เหตุผล แกไขเปาหมายและงบประมาณใหตรงตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
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(แบบ ผ.08)

เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

ที่

118 สังคมสงเคราะห คาครุภัณฑ
ที่ดินและ
สิ่งกอสราง คา
ครุภัณฑ

ครุภัณฑโฆษณาและ
เผยแพร

1.เพื่อใชในงานสํานักงานสถาน
สงเคราะหคนชราบานธรรม
ปกรณวัดมวง

1.กลองถายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล 
ความละเอียด 14 ลานพิกเซล
- จัดซื้อตามแบบบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ สํานักงบประมาณ สิงหาคม 
2559

7,000 7,000 7,000 7,000 สถานสงเคราะห
คนชราบานธรรม
ปกรณวัดมวง 
กองสงเสริม
คุณภาพชีวิต

118 สังคมสงเคราะห คาครุภัณฑ
ที่ดินและ
สิ่งกอสราง คา
ครุภัณฑ

ครุภัณฑโฆษณาและ
เผยแพร

1.เพื่อใชในงานสํานักงานสถาน
สงเคราะหคนชราบานธรรม
ปกรณวัดมวง

กลองถายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล 
ความละเอียด 16 ลานพิกเซล
(ราคามาตรฐานครุภัณฑ)

9,000 9,000 9,000 9,000 สถานสงเคราะห
คนชราบานธรรม
ปกรณวัดมวง 
กองสงเสริม
คุณภาพชีวิต

          ขอความเดิม (หนา 1065) แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)

          ขอความใหม (หนา 1065) แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)  เหตุผล แกไขเปาหมายและงบประมาณใหตรงตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
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(แบบ ผ.08)

เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

ที่

119 สังคมสงเคราะห คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติราชการ 
เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของเจาหนาที่ใหมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับ
สํานักงาน (จอขนาดไมนอยกวา 18.5
 นิ้ว) จํานวน 2 เครื่องๆ ละ 16,000
 บาท เพื่อใชสําหรับกองสงเสริม
คุณภาพชีวิต
- จัดหาตามราคามาตรฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอรของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) 
ประจําป 2559 ณ วันที่ 11 มีนาคม
 2559

32,000 32,000 32,000 32,000 กองสงเสริม
คุณภาพชีวิต

119 สังคมสงเคราะห คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติราชการ 
เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของเจาหนาที่ใหมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับ
สํานักงาน (จอขนาดไมนอยกวา 19
 นิ้ว) จํานวน 2 เครื่องๆ ละ 16,000
 บาท เพื่อใชสําหรับกองสงเสริม
คุณภาพชีวิต
(เกณฑราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานคอมพิวเตอร)

32,000 32,000 32,000 32,000 กองสงเสริม
คุณภาพชีวิต

          ขอความเดิม (หนา 1066) แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)

          ขอความใหม (หนา 1066) แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)  เหตุผล แกไขเปาหมายใหตรงตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานคอมพิวเตอร
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(แบบ ผ.08)

เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

ที่

121 สังคมสงเคราะห คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติราชการ 
เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของเจาหนาที่ใหมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น

จัดซื้อเครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA
  จํานวน 2 เครื่องๆ ละ 3,200 บาท 
  เพื่อใชสําหรับกองสงเสริมคุณภาพ
ชีวิต
- จัดหาตามราคามาตรฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอรของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) 
ประจําป 2559 ณ วันที่ 11 มีนาคม

6,400 6,400 6,400 6,400 กองสงเสริม
คุณภาพชีวิต

121 สังคมสงเคราะห คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติราชการ 
เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของเจาหนาที่ใหมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น

จัดซื้อเครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA
  จํานวน 2 เครื่องๆ ละ 2,800 บาท 
เพื่อใชสําหรับกองสงเสริมคุณภาพชีวิต
(เกณฑราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานคอมพิวเตอร)

5,600 5,600 5,600 5,600 กองสงเสริม
คุณภาพชีวิต

          ขอความเดิม (หนา 1067) แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)

          ขอความใหม (หนา 1067) แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)  เหตุผล แกไขเปาหมายและงบประมาณใหตรงตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานคอมพิวเตอร
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(แบบ ผ.08)

เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

ที่

130 สังคมสงเคราะห คาครุภัณฑ
ที่ดินและ
สิ่งกอสราง
- คาครุภัณฑ

ครุภัณฑยานพาหนะ
และขนสง

เพื่อใชรับสงผูรับบริการ เพื่อรับ
การรักษาเวลาเจ็บปวย ติดตอ
ราชการตางๆ ในสถาน
สงเคราะหคนชราฯ วัดมวง

รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 
ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา 2400
 ซีซี จํานวน 1 คัน
-จัดซื้อตามแบบบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ ยานพาหนะ และขนสง 
สํานักงบประมาณสิงหาคม 2559

1,214,000 1,214,000 1,214,000 1,214,000 สถานสงเคราะห
คนชราบานธรรม
ปกรณวัดมวง 
กองสงเสริม
คุณภาพชีวิต

130 สังคมสงเคราะห คาครุภัณฑ
ที่ดินและ
สิ่งกอสราง
- คาครุภัณฑ

ครุภัณฑยานพาหนะ
และขนสง

เพื่อใชรับสงผูรับบริการ เพื่อรับ
การรักษาเวลาเจ็บปวย ติดตอ
ราชการตางๆ ในสถาน
สงเคราะหคนชราฯ วัดมวง

รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 
ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา 2400
 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนตสูงสุดไมต่ํา
กวา 90 กิโลวัตต จํานวน 1 คัน 
(ราคามาตรฐานครุภัณฑ)

1,288,000 1,288,000 1,288,000 1,288,000 สถานสงเคราะห
คนชราบานธรรม
ปกรณวัดมวง 
กองสงเสริม
คุณภาพชีวิต

          ขอความเดิม (หนา 1071) แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)

          ขอความใหม (หนา 1071) แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)  เหตุผล แกไขเปาหมายและงบประมาณใหตรงตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
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(แบบ ผ.08)

เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

ที่

132 อุตสาหกรรมและการ
โยธา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อใหการปฏิบัติงานขององคกร
บรรลุวัตถุประสงคมีประสิทธิภาพ
 รวดเร็ว มีความคลองตัวในการ
ทํางาน

เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 2 จํานวน  10 
เครื่องๆ ละ 29,000 บาท
จัดหาตามราคามาตรฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอรของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร(ICT) ณ 
วันที่ 11 มีนาคม 2559

290,000 สํานักการชาง

132 อุตสาหกรรมและการ
โยธา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อใหการปฏิบัติงานขององคกร
บรรลุวัตถุประสงคมีประสิทธิภาพ
 รวดเร็ว มีความคลองตัวในการ
ทํางาน

เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 2 จํานวน  10 
เครื่องๆ ละ 30,000 บาท
(เกณฑราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานคอมพิวเตอร)

300,000 สํานักการชาง

          ขอความใหม (หนา 1071) แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)  เหตุผล แกไขเปาหมายและงบประมาณใหตรงตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานคอมพิวเตอร

          ขอความเดิม (หนา 1071) แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)
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(แบบ ผ.08)

เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

ที่

140 อุตสาหกรรมและการ
โยธา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อใหการปฏิบัติงานขององคกร
บรรลุวัตถุประสงคมีประสิทธิภาพ
 รวดเร็ว มีความคลองตัวในการ
ทํางาน

เครื่องคอมพิวเตอรสํานักงาน จอขนาด
ไมนอยกวา 18.5 นิ้ว จํานวน 32 
เครื่องๆ ละ 16,000 บาท
จัดหาตามราคามาตรฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอรของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร(ICT) ณ 
วันที่ 11 มีนาคม 2559

512,000 สํานักการชาง

140 อุตสาหกรรมและการ
โยธา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อใหการปฏิบัติงานขององคกร
บรรลุวัตถุประสงคมีประสิทธิภาพ
 รวดเร็ว มีความคลองตัวในการ
ทํางาน

เครื่องคอมพิวเตอรสํานักงาน จอ
ขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จํานวน 
32 เครื่องๆ ละ 16,000 บาท
(เกณฑราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานคอมพิวเตอร)

512,000 สํานักการชาง

          ขอความเดิม (หนา 1074) แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)

          ขอความใหม (หนา 1074) แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)  เหตุผล แกไขเปาหมายใหตรงตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานคอมพิวเตอร
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(แบบ ผ.08)

เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

ที่

153 อุตสาหกรรมและการ
โยธา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อใหการปฏิบัติงานขององคกร
บรรลุวัตถุประสงคมีประสิทธิภาพ
 รวดเร็ว มีความคลองตัวในการ
ทํางาน

เครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA 
จํานวน 6 เครื่องๆ ละ 3,200 บาท 
จัดหาตามราคามาตรฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอรของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร(ICT) ณ 
วันที่ 11 มีนาคม 2559

19,200 สํานักการชาง

153 อุตสาหกรรมและการ
โยธา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อใหการปฏิบัติงานขององคกร
บรรลุวัตถุประสงคมีประสิทธิภาพ
 รวดเร็ว มีความคลองตัวในการ
ทํางาน

เครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA 
จํานวน 6 เครื่องๆ ละ 2,800 บาท 
(เกณฑราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานคอมพิวเตอร)

16,800 สํานักการชาง

          ขอความเดิม (หนา 1078) แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)

          ขอความใหม (หนา 1078) แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)  เหตุผล แกไขเปาหมายและงบประมาณใหตรงตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานคอมพิวเตอร
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(แบบ ผ.08)

เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

ที่

159 อุตสาหกรรมและการ
โยธา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อใหการปฏิบัติงานขององคกร
บรรลุวัตถุประสงคมีประสิทธิภาพ
 รวดเร็ว มีความคลองตัวในการ
ทํางาน

เครื่องพิมพแบบฉีดหมึก (Inkjet 
Printer) สําหรับกระดาษ A3  จํานวน
 3 เครื่องๆ ละ 8,500 บาท จัดหา
ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอรของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร(ICT) ณ 
วันที่ 11 มีนาคม 2559

25,500 สํานักการชาง

159 อุตสาหกรรมและการ
โยธา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อใหการปฏิบัติงานขององคกร
บรรลุวัตถุประสงคมีประสิทธิภาพ
 รวดเร็ว มีความคลองตัวในการ
ทํางาน

เครื่องพิมพแบบฉีดหมึก (Inkjet 
Printer) สําหรับกระดาษ A3  จํานวน
 3 เครื่องๆ ละ 7,900 บาท (เกณฑ
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
คอมพิวเตอร)

23,700 สํานักการชาง

          ขอความเดิม (หนา 1080) แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)

          ขอความใหม (หนา 1080) แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)  เหตุผล แกไขเปาหมายและงบประมาณใหตรงตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานคอมพิวเตอร
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(แบบ ผ.08)

เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

ที่

212 อุตสาหกรรมและการ
โยธา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อใหการปฏิบัติงานขององคกร
บรรลุวัตถุประสงคมีประสิทธิภาพ
 รวดเร็ว มีความคลองตัวในการ
ทํางาน

เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวนชนิด
ตั้งพื้นหรือแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)
 ขนาด 15,000 BTU จําวนวน 10 
เครื่องๆ ละ 24,000 บาท
รายละเอียดตามราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ สิงหาคม 2559
ป 61 : 5 เครื่อง
ป 62 : 5 เครื่อง

120,000 120,000 สํานักการชาง

212 อุตสาหกรรมและการ
โยธา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อใหการปฏิบัติงานขององคกร
บรรลุวัตถุประสงคมีประสิทธิภาพ
 รวดเร็ว มีความคลองตัวในการ
ทํางาน

เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวนชนิด
ตั้งพื้นหรือแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)
 ขนาด 15,000 BTU จําวนวน 10 
เครื่องๆ ละ 25,900 บาท
(ราคามาตรฐานครุภัณฑ)
ป 61 : 5 เครื่อง
ป 62 : 5 เครื่อง

129,500 129,500 สํานักการชาง

          ขอความเดิม (หนา 1095) แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)

          ขอความใหม (หนา 1095) แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)  เหตุผล แกไขเปาหมายและงบประมาณใหตรงตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
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(แบบ ผ.08)

เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

ที่

213 อุตสาหกรรมและการ
โยธา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อใหการปฏิบัติงานขององคกร
บรรลุวัตถุประสงคมีประสิทธิภาพ
 รวดเร็ว มีความคลองตัวในการ
ทํางาน

เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวนชนิด
ตั้งพื้นหรือแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)
 ขนาด 24,000 BTU จําวนวน 10 
เครื่องๆ ละ 30,000 บาท
รายละเอียดตามราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ สิงหาคม 2559
ป 61 : 5 เครื่อง
ป 62 : 5 เครื่อง

150,000 150,000 สํานักการชาง

213 อุตสาหกรรมและการ
โยธา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อใหการปฏิบัติงานขององคกร
บรรลุวัตถุประสงคมีประสิทธิภาพ
 รวดเร็ว มีความคลองตัวในการ
ทํางาน

เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวนชนิด
ตั้งพื้นหรือแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)
 ขนาด 24,000 BTU จําวนวน 10 
เครื่องๆ ละ 32,400 บาท
(ราคามาตรฐานครุภัณฑ)
ป 61 : 5 เครื่อง
ป 62 : 5 เครื่อง

162,000 162,000 สํานักการชาง

          ขอความเดิม (หนา 1096) แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)

          ขอความใหม (หนา 1096) แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)  เหตุผล แกไขเปาหมายและงบประมาณใหตรงตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
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(แบบ ผ.08)

เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

ที่

214 อุตสาหกรรมและการ
โยธา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อใหการปฏิบัติงานขององคกร
บรรลุวัตถุประสงคมีประสิทธภาพ
 รวดเร็ว มีความคลองตัวในการ
ทํางาน

เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวนชนิด
ตั้งพื้นหรือแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)
 ขนาด 30,000 BTU จําวนวน 8 
เครื่องๆ ละ 37,000 บาท
รายละเอียดตามราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ สิงหาคม 2559
ป 61 : 4 เครื่อง
ป 62 : 4 เครื่อง

148,000 148,000 สํานักการชาง

214 อุตสาหกรรมและการ
โยธา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อใหการปฏิบัติงานขององคกร
บรรลุวัตถุประสงคมีประสิทธภาพ
 รวดเร็ว มีความคลองตัวในการ
ทํางาน

เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวนชนิด
ตั้งพื้นหรือแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)
 ขนาด 30,000 BTU จําวนวน 8 
เครื่องๆ ละ 40,200 บาท
(ราคามาตรฐานครุภัณฑ)
ป 61 : 4 เครื่อง
ป 62 : 4 เครื่อง

160,800 160,800 สํานักการชาง

          ขอความเดิม (หนา 1096) แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)

          ขอความใหม (หนา 1096) แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)  เหตุผล แกไขเปาหมายและงบประมาณใหตรงตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
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(แบบ ผ.08)

เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

ที่

215 อุตสาหกรรมและการ
โยธา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อใหการปฏิบัติงานขององคกร
บรรลุวัตถุประสงคมีประสิทธิภาพ
 รวดเร็ว มีความคลองตัวในการ
ทํางาน

เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวนชนิด
ตั้งพื้นหรือแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)
 ขนาด 40,000 BTU จําวนวน 12 
เครื่องๆ ละ 48,000 บาท
รายละเอียดตามราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ สิงหาคม 2559
ป 61 : 6 เครื่อง
ป 62 : 6 เครื่อง

288,000 288,000 สํานักการชาง

215 อุตสาหกรรมและการ
โยธา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อใหการปฏิบัติงานขององคกร
บรรลุวัตถุประสงคมีประสิทธิภาพ
 รวดเร็ว มีความคลองตัวในการ
ทํางาน

เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวนชนิด
ตั้งพื้นหรือแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)
 ขนาด 40,000 BTU จําวนวน 12 

เคร่ืองๆ ละ 51,200 บาท
(ราคามาตรฐานครุภัณฑ)
ป 61 : 6 เครื่อง
ป 62 : 6 เครื่อง

307,200 307,200 สํานักการชาง

          ขอความเดิม (หนา 1097) แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)

          ขอความใหม (หนา 1097) แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)  เหตุผล แกไขเปาหมายและงบประมาณใหตรงตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
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(แบบ ผ.08)

เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

ที่

219 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร 1.เพื่อจัดหาครุภัณฑใหเพียงพอ
ตอการปฏิบัติงาน
2.เพื่อการปฏิบัติงาน
ที่บรรลุวัตถุประสงค 
มีประสิทธิภาพ รวดเร็วในการ
ใหบริการประชาชน

1.คอมพิวเตอรสํานักงาน จํานวน 2 
เครื่อง ๆ ละ 16,000.- บาท
2.เครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED 
ขาวดํา จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 
7,900.- บาท
3.เครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA  
จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 3,200.- บาท
 จัดหาตามราคา
มาตรฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรของ
กระทรวงเทคโนโลยี

54,200 54,200 54,200 54,200 กองกิจการสภา

219 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร 1.เพื่อจัดหาครุภัณฑใหเพียงพอ
ตอการปฏิบัติงาน
2.เพื่อการปฏิบัติงาน
ที่บรรลุวัตถุประสงค 
มีประสิทธิภาพ รวดเร็วในการ
ใหบริการประชาชน

1.คอมพิวเตอรสํานักงาน จํานวน 2 
เครื่อง ๆ ละ 16,000.- บาท
2.เครื่องพิมพชนิดเลเซอรหรือชนิด 
LED ขาวดํา ชนิด Network แบบที่ 
1 จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 7,900.- 
บาท
3.เครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA  
จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 2,800.- บาท
(เกณฑราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานคอมพิวเตอร)

53,400 53,400 53,400 53,400 กองกิจการสภา

          ขอความเดิม (หนา 1090) แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)

          ขอความใหม (หนา 1090) แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)  เหตุผล แกไขเปาหมายและงบประมาณใหตรงตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานคอมพิวเตอร
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(แบบ ผ.08)

เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

ที่

145 อุตสาหกรรมและการ
โยธา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณา และ
เผยแพร

เพื่อใหการปฏิบัติงานขององคกร
บรรลุวัตถุประสงคมีประสิทธิภาพ
 รวดเร็ว มีความคลองตัวในการ
ทํางาน

กลองดิจิตอล ความละเอียด 15 ลาน
พิกเซล จํานวน 2 เครื่องๆ ละ 9,000
 บาท
รายละเอียดตามราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ สิงหาคม 2559

18,000 สํานักการชาง

145 อุตสาหกรรมและการ
โยธา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณา และ
เผยแพร

เพื่อใหการปฏิบัติงานขององคกร
บรรลุวัตถุประสงคมีประสิทธิภาพ
 รวดเร็ว มีความคลองตัวในการ
ทํางาน

กลองถายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล 
ความละเอียด 16 ลานพิกเซล 
จํานวน 2 เครื่องๆ ละ 9,000 บาท 
(ราคามาตรฐานครุภัณฑ)

18,000 สํานักการชาง

          ขอความเดิม (หนา 1076) แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) แกไขครั้งที่ 1 พ.ศ.2560

          ขอความใหม (หนา 1076) แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)  แกไขครั้งที่ 1 พ.ศ.2560 เหตุผล แกไขเปาหมายและงบประมาณใหตรงตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
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 ที่ปรึกษา 
 รอยตรีหญิง ระนองรักษ   สุวรรณฉวี  นายกองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 
 นายกิตติ  เชาวนดี            รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

นางเพลินพิศ  สุนทรพุทธศาสน  ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 
            
 

คณะทํางาน 
นายชนะชัย   ชอบบัว   รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด รักษาราชการแทน 

ผูอํานวยการกองแผนและงบประมาณ 
นางขวัญจิตต   เกตุสระนอย  หัวหนาฝายนโยบายและแผน 
พ.จ.อ.คมกฤษณ    เงินโพธิ์   นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 
นางสาวพรณภา   เปยนขุนทด  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 
นางสาวศิริอร   คิดเห็น   นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 
นางพิจิตรา   ปดตาฝาย  นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 
นายวัชรินทร       สงคทะเล  ผูชวยเจาหนาทีว่ิเคราะหนโยบายและแผน 
นางสาวปยวรรณ  ประสงคหิงษ  ผูชวยเจาหนาทีว่ิเคราะหนโยบายและแผน  
นางวิสา   ชั้นกลาง   ผูชวยนักวิเคราะหนโยบายและแผน  
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