
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนการดําเนินงาน 
งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2563  

แกไข ครั้งที่ 7                                                                                                               
องคการบริหารสวนจังหวดันครราชสมีา 

 
 

                                       
 

 

 

 

 

 

 

 

ฝายนโยบายและแผน 
กองแผนและงบประมาณ 

ตุลาคม  2563 
 





คํานํา 

 การจัดทําแผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 แกไข ครั้งที่ 7 ขององคการบริหาร
สวนจังหวัดนครราชสีมา  ดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 600 ลงวันที่ 29 มกราคม 2559 หนังสือกรม
สงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 6247 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 และหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่ มท 0810.3/ว 6732 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เพื่อเปนเครื่องมือ
ที่สําคัญในการบริหารของผูบริหารทองถิ่น และควบคุมการดําเนินงานใหเปนไปอยางเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ 

 องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา  ขอขอบคุณทุกสวนราชการที่ใหความรวมมือในการจัดทํา
แผนการดําเนินงาน  ตลอดจนพนักงานและลูกจางขององคการบริหารสวนจังหวัดทุกทาน  และหวังเปนอยาง
ยิ่งวาแผนการดําเนินงานฉบับนี้ จะเปนประโยชนในการปฏิบัติงาน  เปนเครื่องมือในการบริหารงานของ
ผูบริหาร  และควบคุมการดําเนินงานใหเปนไปอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
 
  
   
 องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
สารบัญ 

 

                 เรื่อง                                                                            หนา 
 

สวนที่  2  บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ               1    

      บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ ปงบประมาณ พ.ศ.2563 (แกไข)       2   

                บัญชีสรุปจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น                 3  
 โรงเรียนในสังกัด                               4 - 16 

     บัญชีสรุปโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ ปงบประมาณ พ.ศ.2563 กันเงิน(แกไข)  17   

               บัญชีสรุปจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น        18  
สํานักการชาง                    19 - 25 

                บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณปงบประมาณ พ.ศ.2563                  26 - 27    
               จายขาดเงินสะสม (แกไข)               
                สํานักการชาง              28 - 31 

               บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ ปงบประมาณ พ.ศ.2562 กันเงิน(แกไข)  32 - 33                   
                สํานักการชาง                   34 - 36 

               ครุภัณฑ ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 กันเงิน (แกไข)      37 
                ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ                     38 - 386 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

สวนที่ 2 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/

งบประมาณ 

LEMEL
Typewriter
๑



 
บัญชีสรุปโครงการ/กจิกรรม/ 

งบประมาณ  
ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 (แกไข) 

LEMEL
Typewriter
๒



ยุทธศาสตร จํานวนโครงการ คิดเปนรอยละของ จํานวนงบประมาณ คิดเปนรอยละของ หนวยงาน

แผนงาน ที่ดําเนินการ โครงการทั้งหมด (บาท) งบประมาณทั้งหมด รับผิดชอบหลัก

2. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการศึกษา
แผนงาน 2.1 การศึกษา 3 100.00% 31,056,131      100.00% โรงเรียนในสังกัด

รวม 3 100.00% 31,056,131 100.00%

รวมทั้งสิ้น 3 100.00% 31,056,131 100.00%

บัญชีสรุปจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
                                            แผนการดําเนินงาน องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 แกไข ครั้งที่ 7

3



 
 
 

โรงเรียนในสังกัด  
 

 

LEMEL
Typewriter
๔



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
36 สนับสนุน

คาใชจายในการ
บริหาร
สถานศึกษา
พัฒนาศักยภาพ
การจัดการ
ศึกษา โรงเรียน
วังน้ําเขียว
พิทยาคม

กิจกรรม
คาใชจายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนาศักยภาพการจัด
การศึกษา และสงเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ดังนี้
1. คาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
 1.1 คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว)
 1.2 คาหนังสือเรียน
 1.3 คาอุปกรณการเรียน
 1.4 คาเครื่องแบบนักเรียน
 1.5 คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน
2. คาใชจายในการสงเสริมศักยภาพการศึกษาทองถิ่น
 2.1 คาปจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน
 2.2 คาใชจายอินเตอรเน็ตโรงเรียน
 2.3 คาใชจายในการพัฒนาแหลงเรียนรูของโรงเรียน 
 2.4 คาใชจายในการพัฒนา/ปรับปรุงหองสมุดโรงเรียน
 2.5 คาใชจายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
 2.6. คาใชจายในการพัฒนาการจัดการศึกษาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินโดยใชโรงเรียนเปนฐานในการพัฒนาทองถ่ิน
 (SBMLD)
 2.7 คาใชจายในการสงเสริมองคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ี
จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาดีเดน

6,865,029 โรงเรียนวัง
น้ําเขียว
พิทยาคม
อําเภอวังน้ํา
เขียว

โรงเรียนวัง
น้ําเขียว
พิทยาคม

หนา 393
ขอ 36

(2/2.1/762)

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

       ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2563 หนา 253 - 254)  )

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 แกไข ครั้งที่ 7

2.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับที่ รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ ต.ค.

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
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ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

สนับสนุน
คาใชจายในการ
บริหาร
สถานศึกษา
พัฒนาศักยภาพ
การจัดการ
ศึกษา โรงเรียน
วังน้ําเขียว
พิทยาคม (ตอ)

 2.8 คาใชจายในการรณรงคปองกันยาเสพติดในสถานศึกษา
 2.9 คาใชจายในการพัฒนาขาราชการครูของโรงเรียนในสังกัด 
อปท.
 2.10 คาใชจายในการสงเสริมกิจกรรมรักการอานใน
สถานศึกษา อปท.
 2.11 คาใชจายในกิจกรรมของศูนยการเรียนรูดานการ
ทองเที่ยวในสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
 2.12 คาใชจายในการสงเสริมการจัดกระบวนการเรียนการ
สอนการบริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
"สถานศึกษาพอเพียง" สู "ศูนยการเรียนรูตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง"
 2.13 คาใชจายในการจัดทําศูนยการเรียนรูเฉลิมพระเกียรติ
3. คาใชจายในการบริหารสถานศึกษา
 3.1 คาสาธารณูปโภค คาน้ํามันเชื้อเพลิง คาใชจายอินเตอรเน็ต
 คาอาหารแลยานพาหนะ
 3.2 โครงการสงเสริมและพัฒนาการเรียนการสอน(คาจัดซื้อ
เครื่องคอมพิวเตอร All In One และคาจัดซื้อเครื่องพิมพ 
Multifunction เลเซอร หรือ LED ขาวดํา)
 3.3 โครงการพัฒนาศูนยสงเสริมกีฬาเซปกตะกรอ          
4. คาใชจายอื่นที่จําเปนในการพัฒนาการจัดการศึกษา

ส.ค. ก.ย.

ลําดับที่
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ก.ค.

2.1 แผนงานการศึกษา

มิ.ย.ธ.ค. ม.ค.
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ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

36 สนับสนุน
คาใชจายในการ
บริหาร
สถานศึกษา
พัฒนาศักยภาพ
การจัดการ
ศึกษา โรงเรียน
วังน้ําเขียว
พิทยาคม

กิจกรรม
คาใชจายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนาศักยภาพการจัด
การศึกษา และสงเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ดังนี้
1. คาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
 1.1 คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว)
 1.2 คาหนังสือเรียน
 1.3 คาอุปกรณการเรียน
 1.4 คาเครื่องแบบนักเรียน
 1.5 คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน
2. คาใชจายในการสงเสริมศักยภาพการศึกษาทองถิ่น
 2.1 คาปจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน
 2.2 คาใชจายอินเตอรเน็ตโรงเรียน
 2.3 คาใชจายในการพัฒนาแหลงเรียนรูของโรงเรียน 
 2.4 คาใชจายในการพัฒนา/ปรับปรุงหองสมุดโรงเรียน
 2.5 คาใชจายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
 2.6. คาใชจายในการพัฒนาการจัดการศึกษาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินโดยใชโรงเรียนเปนฐานในการพัฒนาทองถ่ิน
 (SBMLD)
 2.7 คาใชจายในการสงเสริมองคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ี
จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาดีเดน

7,022,529 โรงเรียนวัง
น้ําเขียว
พิทยาคม
อําเภอวังน้ํา
เขียว

โรงเรียนวัง
น้ําเขียว
พิทยาคม

หนา 393
ขอ 36

(2/2.1/762)
(โอน 19

+ 307,500)
(โอน 20

- 150,000)

ก.ค. ส.ค. ก.ย.พ.ค.ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.พ.ย.

2.1 แผนงานการศึกษา

       ขอความใหม  เหตุผล  แกไขยอดงบประมาณใหตรงตามบัญชีโอน ครั้งที่ 19 , ครั้งที่ 20

ลําดับที่
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. มิ.ย.เม.ย.
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ผด.02
1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

สนับสนุน
คาใชจายในการ
บริหาร
สถานศึกษา
พัฒนาศักยภาพ
การจัดการ
ศึกษา โรงเรียน
วังน้ําเขียว
พิทยาคม (ตอ)

 2.8 คาใชจายในการรณรงคปองกันยาเสพติดในสถานศึกษา
 2.9 คาใชจายในการพัฒนาขาราชการครูของโรงเรียนในสังกัด 
อปท.
 2.10 คาใชจายในการสงเสริมกิจกรรมรักการอานใน
สถานศึกษา อปท.
 2.11 คาใชจายในกิจกรรมของศูนยการเรียนรูดานการ
ทองเที่ยวในสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
 2.12 คาใชจายในการสงเสริมการจัดกระบวนการเรียนการ
สอนการบริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
"สถานศึกษาพอเพียง" สู "ศูนยการเรียนรูตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง"
 2.13 คาใชจายในการจัดทําศูนยการเรียนรูเฉลิมพระเกียรติ
3. คาใชจายในการบริหารสถานศึกษา
 3.1 คาสาธารณูปโภค คาน้ํามันเชื้อเพลิง คาใชจายอินเตอรเน็ต
 คาอาหารแลยานพาหนะ
 3.2 โครงการสงเสริมและพัฒนาการเรียนการสอน(คาจัดซื้อ
เครื่องคอมพิวเตอร All In One และคาจัดซื้อเครื่องพิมพ 
Multifunction เลเซอร หรือ LED ขาวดํา)
 3.3 โครงการพัฒนาศูนยสงเสริมกีฬาเซปกตะกรอ          
4. คาใชจายอื่นที่จําเปนในการพัฒนาการจัดการศึกษา

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

2.1 แผนงานการศึกษา

ก.ค.

ลําดับที่
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. ส.ค. ก.ย.พ.ย. ธ.ค.
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ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา

งบประมาณ สถานท่ี หนวยงาน หมาย

โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

43 สนับสนุน
คาใชจายในการ
บริหาร
สถานศึกษา
พัฒนาศักยภาพ
การจัดการศึกษา 
โรงเรียนสะแก
ราชธวัชศึกษา

กิจกรรม
คาใชจายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนาศักยภาพการจัด
การศึกษา และสงเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ดังนี้
1. คาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
 1.1 คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว)
 1.2 คาหนังสือเรียน
 1.3 คาอุปกรณการเรียน
 1.4 คาเครื่องแบบนักเรียน
 1.5 คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน
2. คาใชจายในการสงเสริมศักยภาพการศึกษาทองถิ่น
 2.1 คาปจจัยพ้ืนฐานสําหรับนักเรียนยากจน
 2.2 คาใชจายอินเตอรเน็ตโรงเรียน
 2.3 คาใชจายในการพัฒนาแหลงเรียนรูของโรงเรียน 
 2.4 คาใชจายในการพัฒนา/ปรับปรุงหองสมุดโรงเรียน
 2.5 คาใชจายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
 2.6. คาใชจายในการพัฒนาการจัดการศึกษาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นโดยใชโรงเรียนเปนฐานในการพัฒนาทองถิ่น
 (SBMLD)
 2.7 คาใชจายในการสงเสริมองคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ี
จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาดีเดน

6,802,534 โรงเรียน
สะแกราช
ธวัชศึกษา
อําเภอปก
ธงชัย

โรงเรียน
สะแกราช
ธวัชศึกษา

หนา 404
ขอ 43

(2/2.1/769)

       ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2563 หนา  267 - 268 )

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 แกไข ครั้งที่ 7

2.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับท่ี
รายละเอียดของกิจกรรมท่ี

เกิดขึ้นจากโครงการ
ต.ค. พ.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ม.ิย. ก.ค.ก.พ.ธ.ค. ม.ีค. เม.ย.พ.ย. ม.ค.
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ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา

งบประมาณ สถานท่ี หนวยงาน หมาย

โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

สนับสนุน
คาใชจายในการ
บริหาร
สถานศึกษา
พัฒนาศักยภาพ
การจัดการศึกษา 
โรงเรียนสะแก
ราชธวัชศึกษา 
(ตอ)

 2.8 คาใชจายในการรณรงคปองกันยาเสพติดในสถานศึกษา
 2.9 คาใชจายในการพัฒนาขาราชการครูของโรงเรียนในสังกัด 
อปท.
 2.10 คาใชจายในการสงเสริมกิจกรรมรักการอานใน
สถานศึกษา อปท.
 2.11 คาใชจายในกิจกรรมของศูนยการเรียนรูดานการ
ทองเท่ียวในสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น
 2.12 คาใชจายในการสงเสริมการจัดกระบวนการเรียนการ
สอนการบริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
"สถานศึกษาพอเพียง" สู "ศูนยการเรียนรูตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง"
 2.13 คาใชจายในการจัดทําศูนยการเรียนรูเฉลิมพระเกียรติ
3. คาใชจายในการบริหารสถานศึกษา
 3.1 คาสาธารณูปโภค คานํ้ามันเชื้อเพลิง คาใชจายอินเตอรเน็ต
 คาอาหารแลยานพาหนะ
 3.2 สงเสริมศักยภาพการปฏิบัติงานครูและบุคลากร
 3.3 สงเสริมและพัฒนานักเรียน ทางดานวิชาการและงานอาชีพ
 3.4 โครงการพัฒนากีฬาเปตอง
4. คาใชจายอ่ืนที่จําเปนในการพัฒนาการจัดการศึกษา

ก.ย.

ลําดับท่ี
รายละเอียดของกิจกรรมท่ี

เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค.ม.ีค.

2.1 แผนงานการศึกษา
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ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา

งบประมาณ สถานท่ี หนวยงาน หมาย

โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

43 สนับสนุน
คาใชจายในการ
บริหาร
สถานศึกษา
พัฒนาศักยภาพ
การจัดการศึกษา 
โรงเรียนสะแก
ราชธวัชศึกษา

กิจกรรม
คาใชจายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนาศักยภาพการจัด
การศึกษา และสงเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ดังนี้
1. คาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
 1.1 คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว)
 1.2 คาหนังสือเรียน
 1.3 คาอุปกรณการเรียน
 1.4 คาเครื่องแบบนักเรียน
 1.5 คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน
2. คาใชจายในการสงเสริมศักยภาพการศึกษาทองถิ่น
 2.1 คาปจจัยพ้ืนฐานสําหรับนักเรียนยากจน
 2.2 คาใชจายอินเตอรเน็ตโรงเรียน
 2.3 คาใชจายในการพัฒนาแหลงเรียนรูของโรงเรียน 
 2.4 คาใชจายในการพัฒนา/ปรับปรุงหองสมุดโรงเรียน
 2.5 คาใชจายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
 2.6. คาใชจายในการพัฒนาการจัดการศึกษาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นโดยใชโรงเรียนเปนฐานในการพัฒนาทองถิ่น
 (SBMLD)
 2.7 คาใชจายในการสงเสริมองคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ี
จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาดีเดน

6,677,134 โรงเรียน
สะแกราช
ธวัชศึกษา
อําเภอปก
ธงชัย

โรงเรียน
สะแกราช
ธวัชศึกษา

หนา 404
ขอ 43

(2/2.1/769)
(โอน 19

+24,600)
(โอน 20

-150,000)

2.1 แผนงานการศึกษา

       ขอความใหม  เหตุผล  แกไขยอดงบประมาณใหตรงตามบัญชีโอน ครั้งที่ 19 , ครั้งที่ 20

ลําดับท่ี
รายละเอียดของกิจกรรมท่ี

เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.ก.พ. ม.ีค. เม.ย.
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ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา

งบประมาณ สถานท่ี หนวยงาน หมาย

โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

สนับสนุน
คาใชจายในการ
บริหาร
สถานศึกษา
พัฒนาศักยภาพ
การจัดการศึกษา 
โรงเรียนสะแก
ราชธวัชศึกษา 
(ตอ)

 2.8 คาใชจายในการรณรงคปองกันยาเสพติดในสถานศึกษา
 2.9 คาใชจายในการพัฒนาขาราชการครูของโรงเรียนในสังกัด 
อปท.
 2.10 คาใชจายในการสงเสริมกิจกรรมรักการอานใน
สถานศึกษา อปท.
 2.11 คาใชจายในกิจกรรมของศูนยการเรียนรูดานการ
ทองเท่ียวในสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น
 2.12 คาใชจายในการสงเสริมการจัดกระบวนการเรียนการ
สอนการบริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
"สถานศึกษาพอเพียง" สู "ศูนยการเรียนรูตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง"
 2.13 คาใชจายในการจัดทําศูนยการเรียนรูเฉลิมพระเกียรติ
3. คาใชจายในการบริหารสถานศึกษา
 3.1 คาสาธารณูปโภค คานํ้ามันเชื้อเพลิง คาใชจายอินเตอรเน็ต
 คาอาหารแลยานพาหนะ
 3.2 สงเสริมศักยภาพการปฏิบัติงานครูและบุคลากร
 3.3 สงเสริมและพัฒนานักเรียน ทางดานวิชาการและงานอาชีพ
 3.4 โครงการพัฒนากีฬาเปตอง
4. คาใชจายอ่ืนที่จําเปนในการพัฒนาการจัดการศึกษา

2.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับท่ี
รายละเอียดของกิจกรรมท่ี

เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ส.ค. ก.ย.ก.ค.ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย.
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ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา

งบประมาณ สถานท่ี หนวยงาน หมาย

โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

20 สนับสนุน
คาใชจายในการ
บริหาร
สถานศึกษา
พัฒนาศักยภาพ
การจัดการ
ศึกษา โรงเรียน
บัวใหญ

กิจกรรม 
คาใชจายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนาศักยภาพการจัด
การศึกษา และสงเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ดังนี้
1. คาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
 1.1 คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว)
 1.2 คาหนังสือเรียน
 1.3 คาอุปกรณการเรียน
 1.4 คาเครื่องแบบนักเรียน
 1.5 คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน
2. คาใชจายในการสงเสริมศักยภาพการศึกษาทองถิ่น
 2.1 คาปจจัยพ้ืนฐานสําหรับนักเรียนยากจน
 2.2 คาใชจายอินเตอรเน็ตโรงเรียน
 2.3 คาใชจายในการพัฒนาแหลงเรียนรูของโรงเรียน 
 2.4 คาใชจายในการพัฒนา/ปรับปรุงหองสมุดโรงเรียน
 2.5 คาใชจายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
 2.6. คาใชจายในการพัฒนาการจัดการศึกษาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นโดยใชโรงเรียนเปนฐานในการพัฒนาทองถิ่น (SBMLD)
 2.7 คาใชจายในการสงเสริมองคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีจัดทํา
แผนพัฒนาการศึกษาดีเดน

17,838,568 โรงเรียนบัว
ใหญ
อําเภอบัว
ใหญ

โรงเรียนบัว
ใหญ

หนา 368
ขอ 20

(2/2.1/746)

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ม.ิย. ก.ค.ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ส.ค.

       ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2563 หนา 221 - 222  )

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 แกไข ครั้งที่ 7

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

2.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับ
ที่

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ค.ก.พ. เม.ย.ม.ค. ก.ย.ม.ีค.
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ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา

งบประมาณ สถานท่ี หนวยงาน หมาย

โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

สนับสนุน
คาใชจายในการ
บริหาร
สถานศึกษา
พัฒนาศักยภาพ
การจัดการ
ศึกษา โรงเรียน
บัวใหญ (ตอ)

 2.8 คาใชจายในการรณรงคปองกันยาเสพติดในสถานศึกษา
 2.9 คาใชจายในการพัฒนาขาราชการครูของโรงเรียนในสังกัด 
อปท.
 2.10 คาใชจายในการสงเสริมกิจกรรมรักการอานในสถานศึกษา 
อปท.
 2.11 คาใชจายในกิจกรรมของศูนยการเรียนรูดานการทองเท่ียว
ในสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น
 2.12 คาใชจายในการสงเสริมการจัดกระบวนการเรียนการสอน
การบริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง "สถานศึกษา
พอเพียง" สู "ศูนยการเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"
 2.13 คาใชจายในการจัดทําศูนยการเรียนรูเฉลิมพระเกียรติ
3. คาใชจายในการบริหารสถานศึกษา
3.1 คาสาธารณูปโภค คานํ้ามันเชื้อเพลิง คาใชจายอินเตอรเน็ต 
คาอาหารและยานพาหนะ
3.2 คาพัฒนาศูนยกีฬาวอลเลยบอลในรม
3.3 คาพัฒนาการศึกษา ดานศูนยวิชาการศิลปะ
3.4 คาพัฒนาสภาพแวดลอม ภูมิทัศน 
3.5 คาสงเสริมศักยภาพนักเรียนดานวิชาการ (O-net)
3.6 คาพัฒนาและสงเสริมระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
4. คาใชจายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของในการจัดการศึกษาของไทย

ก.ย.

2.1 แผนงานการศึกษา

ส.ค.ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค.

ลําดับ
ที่

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.
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ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา

งบประมาณ สถานท่ี หนวยงาน หมาย

โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

20 สนับสนุน
คาใชจายในการ
บริหาร
สถานศึกษา
พัฒนาศักยภาพ
การจัดการ
ศึกษา โรงเรียน
บัวใหญ

กิจกรรม 
คาใชจายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนาศักยภาพการจัด
การศึกษา และสงเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ดังนี้
1. คาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
 1.1 คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว)
 1.2 คาหนังสือเรียน
 1.3 คาอุปกรณการเรียน
 1.4 คาเครื่องแบบนักเรียน
 1.5 คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน
2. คาใชจายในการสงเสริมศักยภาพการศึกษาทองถิ่น
 2.1 คาปจจัยพ้ืนฐานสําหรับนักเรียนยากจน
 2.2 คาใชจายอินเตอรเน็ตโรงเรียน
 2.3 คาใชจายในการพัฒนาแหลงเรียนรูของโรงเรียน 
 2.4 คาใชจายในการพัฒนา/ปรับปรุงหองสมุดโรงเรียน
 2.5 คาใชจายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
 2.6. คาใชจายในการพัฒนาการจัดการศึกษาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นโดยใชโรงเรียนเปนฐานในการพัฒนาทองถิ่น (SBMLD)
 2.7 คาใชจายในการสงเสริมองคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีจัดทํา
แผนพัฒนาการศึกษาดีเดน

17,356,468 โรงเรียนบัว
ใหญ
อําเภอบัว
ใหญ

โรงเรียนบัว
ใหญ

หนา 368
ขอ 20

(2/2.1/746)
(โอน 19

- 332,100)
(โอน 20

- 150,000)

พ.ย.

2.1 แผนงานการศึกษา
       ขอความใหม  เหตุผล  แกไขยอดงบประมาณใหตรงตามบัญชีโอน ครั้งที่ 19 , ครั้งที่ 20

ลําดับ
ที่

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. เม.ย.ก.พ. ม.ีค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.พ.ค.ธ.ค. ม.ค.
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ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา

งบประมาณ สถานท่ี หนวยงาน หมาย

โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

สนับสนุน
คาใชจายในการ
บริหาร
สถานศึกษา
พัฒนาศักยภาพ
การจัดการ
ศึกษา โรงเรียน
บัวใหญ (ตอ)

 2.8 คาใชจายในการรณรงคปองกันยาเสพติดในสถานศึกษา
 2.9 คาใชจายในการพัฒนาขาราชการครูของโรงเรียนในสังกัด 
อปท.
 2.10 คาใชจายในการสงเสริมกิจกรรมรักการอานในสถานศึกษา 
อปท.
 2.11 คาใชจายในกิจกรรมของศูนยการเรียนรูดานการทองเท่ียว
ในสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น
 2.12 คาใชจายในการสงเสริมการจัดกระบวนการเรียนการสอน
การบริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง "สถานศึกษา
พอเพียง" สู "ศูนยการเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"
 2.13 คาใชจายในการจัดทําศูนยการเรียนรูเฉลิมพระเกียรติ
3. คาใชจายในการบริหารสถานศึกษา
3.1 คาสาธารณูปโภค คานํ้ามันเชื้อเพลิง คาใชจายอินเตอรเน็ต 
คาอาหารและยานพาหนะ
3.2 คาพัฒนาศูนยกีฬาวอลเลยบอลในรม
3.3 คาพัฒนาการศึกษา ดานศูนยวิชาการศิลปะ
3.4 คาพัฒนาสภาพแวดลอม ภูมิทัศน 
3.5 คาสงเสริมศักยภาพนักเรียนดานวิชาการ (O-net)
3.6 คาพัฒนาและสงเสริมระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
4. คาใชจายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของในการจัดการศึกษาของไทย

    31,056,131

3

ก.ค.

ลําดับ
ที่

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. ส.ค. ก.ย.พ.ค. ม.ิย.

2.1 แผนงานการศึกษา

รวมงบประมาณ

รวมโครงการ

ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ย. ธ.ค.
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บัญชีสรุปโครงการ/กจิกรรม/ 

งบประมาณ  
ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

กันเงนิ (แกไข) 

LEMEL
Typewriter
๑๗



ยุทธศาสตร จํานวนโครงการ คิดเปนรอยละของ จํานวนงบประมาณ คิดเปนรอยละของ หนวยงาน

แผนงาน ที่ดําเนินการ โครงการทั้งหมด (บาท) งบประมาณทั้งหมด รับผิดชอบหลัก

6.  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

แผนงาน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา 6 100.00% 14,985,600 100.00% สํานักการชาง

รวม 6 100.00% 14,985,600 100.00%

รวมทั้งสิ้น 6 100.00% 14,985,600 100.00%

บัญชีสรุปจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (กันเงิน)
                                            แผนการดําเนินงาน องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 แกไข ครั้งที่ 7
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สํานักการชาง 
 
 
 

LEMEL
Typewriter
๑๙



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรท่ี 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

39 ซอมสรางถนนแอสฟลทติกคอ
นกรีต บานแก หมูที่ 3 ตําบล
วังหิน เชื่อม ตลาดนาบุญ 
ตําบลโพนทอง อําเภอสีดา 
จังหวัดนครราชสีมา

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 
500 เมตร ไหลทางกวางขางละ 
1.00 เมตรหรือพื้นที่ลาดยางรวม
ไมนอยกวา 4,000 ตร.ม. พรอมตี
เสนจราจร ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

999,000 บานแก หมูที่ 3 
ตําบลวังหิน เชื่อม 
ตลาดนาบุญ ตําบล
โพนทอง อําเภอสี
ดา จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 695
ขอ 039

(เพิ่มเติม คร้ังที่ 1 
 6/3.1/176)

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

39 ซอมสรางถนนแอสฟลทติกคอ
นกรีต บานแก หมูที่ 3 ตําบล
วังหิน เชื่อม ตลาดนาบุญ 
ตําบลโพนทอง อําเภอสีดา 
จังหวัดนครราชสีมา

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 
500 เมตร หนา 0.04 เมตร 
ไหลทางกวางขางละ 1.00 เมตร
หรือพื้นที่ลาดยางรวมไมนอยกวา 
4,000 ตร.ม. พรอมตีเสนจราจร 
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบ
จ.นม.กําหนด

999,000 บานแก หมูที่ 3 
ตําบลวังหิน เชื่อม 
ตลาดนาบุญ ตําบล
โพนทอง อําเภอสี
ดา จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 695
ขอ 039

(เปลี่ยนแปลง 
ครั้งที่ 6  

6/3.1/176)
(เงินกันป 63

ดําเนินการ ป 64)

ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค.

ลําดับ
ที่

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ต.ค. พ.ย.

       ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2563 หนา 88 )

       ขอความใหม เหตุผล แกไขรายละเอียดกิจกรรมใหตรงตามบัญชีแกไขเปลี่ยนแปลง คร้ังท่ี 14 และแกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองท่ีจะดําเนินการจริง

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

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 แกไข คร้ังท่ี 7

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ
ที่

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

ม.ิย. ก.ค.
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ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรท่ี 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

92 ปรับปรุงถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต (อบจ.นม.
01209) บานพะเนาว-บาน
โตนด อําเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ไหลทาง
กวางขางละ 1.00 เมตร ยาว 
2,464 เมตร หรือพื้นที่ลาดยาง
ไมนอยกวา 14,784 ตร.ม. 
พรอมตีเสนจราจร ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

5,200,000 บานพะเนาว-บาน
โตนด อําเภอเมือง
 จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 723
ขอ 092

(เปลี่ยนแปลง 
คร้ังที่ 1  
6/3.1/9)

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

92 ปรับปรุงถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต (อบจ.นม.
01209) บานพะเนาว-บาน
โตนด อําเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ไหลทาง
กวางขางละ 1.00 เมตร ยาว 
2,415 เมตร หรือพ้ืนที่ลาดยาง
ไมนอยกวา 19,320 ตร.ม. 
พรอมตีเสนจราจร ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

5,200,000 บานพะเนาว-บาน
โตนด อําเภอเมือง
 จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 723
ขอ 092

(เปลี่ยนแปลง 
คร้ังที่ 1  
6/3.1/9)

(เงินกันป 63
ดําเนินการ ป 64)

ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค.

ลําดับ
ที่

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ต.ค. พ.ย.

       ขอความใหม เหตุผล แกไขรายละเอียดกิจกรรมใหตรงตามบัญชีแกไขเปลี่ยนแปลง คร้ังท่ี 14 และแกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองท่ีจะดําเนินการจริง

เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

       ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2563 หนา 109)

ลําดับ
ที่

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.
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ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรท่ี 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

148 ซอมสรางถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต (อบจ.นม.
01203) บานหนองตะคอง -
 บานหนองมวง อําเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ไหลทาง
กวางขางละ 1.00 เมตร ยาว 
530 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม
นอยกวา 4,240 ตร.ม. พรอมตี
เสนจราจร ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

2,000,000 บานหนองตะคอง -
 บานหนองมวง 
อําเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 755
ขอ 149

(เปลี่ยนแปลง 
คร้ังที่ 1  
6/3.1/3)

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

148 ซอมสรางถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต (อบจ.นม.
01203) บานหนองตะคอง -
 บานหนองมวง อําเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 
795 เมตร หรือพ้ืนที่ลาดยางไม
นอยกวา 4,770 ตร.ม. พรอมตี
เสนจราจร ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

2,000,000 บานหนองตะคอง -
 บานหนองมวง 
อําเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 755
ขอ 149

(เปลี่ยนแปลง 
คร้ังที่ 1  
6/3.1/3)

(เงินกันป 63
ดําเนินการ ป 64)

เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ลําดับ
ที่

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ต.ค. พ.ย.

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

       ขอความใหม เหตุผล แกไขรายละเอียดกิจกรรมใหตรงตามบัญชีแกไขเปลี่ยนแปลง คร้ังท่ี 14 และแกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองท่ีจะดําเนินการจริง

ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.

ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

       ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2563 หนา 130)

ลําดับ
ที่

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
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ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรท่ี 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

163 ซอมสรางถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต (อบจ.นม.
07207) ทางหลวงหมายเลข
 224 - บานคลองกลาง 
อําเภอโชคชัย จังหวัด
นครราชสีมา

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 
323 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม
นอยกวา 1,938 ตร.ม. พรอมตี
เสนจราจร ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

786,600 ทางหลวงหมายเลข
 224 - บานคลอง
กลาง อําเภอโชค
ชัย จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 763
ขอ 164

(6/3.1/51)

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

163 ซอมสรางถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต (อบจ.นม.
07207) ทางหลวงหมายเลข
 224 - บานคลองกลาง 
อําเภอโชคชัย จังหวัด
นครราชสีมา

ขนาดกวาง 8.00 เมตร ยาว 
367 เมตร หรือพ้ืนที่ลาดยางไม
นอยกวา 2,936 ตร.ม. พรอมตี
เสนจราจร ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

786,600 ทางหลวงหมายเลข
 224 - บานคลอง
กลาง อําเภอโชค
ชัย จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 763
ขอ 164 

(เปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ 6

6/3.1/51)
(เงินกันป 63

ดําเนินการ ป 64)

เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ลําดับ
ที่

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.

       ขอความใหม เหตุผล แกไขรายละเอียดกิจกรรมใหตรงตามบัญชีแกไขเปลี่ยนแปลง คร้ังท่ี 14 และแกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองท่ีจะดําเนินการจริง

เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ลําดับ
ที่

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

       ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2563 หนา 135)
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ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรท่ี 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

177 ปรับปรุงถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต (อบจ.นม.
32202) บานโนนหมัน  - 
บานมะดัน อําเภอเฉลิมพระ
เกียรติ จังหวัดนครราชสีมา

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ไหลทาง
กวางขางละ 1.00 เมตรยาว 
2,370 เมตร หรือพื้นที่ลาดยาง
ไมนอยกวา18,960 ตร.ม. พรอม
ตีเสนจราจร ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

4,000,000 บานโนนหมัน  - 
บานมะดัน อําเภอ
เฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 770
ขอ 178

(เปลี่ยนแปลง 
คร้ังที่ 1  

6/3.1/192)

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

177 ปรับปรุงถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต (อบจ.นม.
32202) บานโนนหมัน  - 
บานมะดัน อําเภอเฉลิมพระ
เกียรติ จังหวัดนครราชสีมา

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ไหลทาง
กวางขางละ 1.00 เมตรยาว 
1,842 เมตร หรือพ้ืนที่ลาดยาง
ไมนอยกวา14,736 ตร.ม. 
พรอมตีเสนจราจร ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

4,000,000 บานโนนหมัน  - 
บานมะดัน อําเภอ
เฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 770
ขอ 178

(เปลี่ยนแปลง 
คร้ังที่ 1  

6/3.1/192)
(เงินกันป 63

ดําเนินการ ป 64)

เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ลําดับ
ที่

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

       ขอความใหม เหตุผล แกไขรายละเอียดกิจกรรมใหตรงตามบัญชีแกไขเปลี่ยนแปลง คร้ังท่ี 14 และแกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองท่ีจะดําเนินการจริง

ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

       ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2563 หนา 177)

ลําดับ
ที่

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
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ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรท่ี 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

51 กอสรางถนน คสล. บานใหม
ดอนเปลา หมูที่ 15 ตําบลใหม
 เชื่อมตําบลดอนชมพู อําเภอ
โนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

(ชวงที่ 1) ขนาดกวาง 5.00 
เมตร ยาว 440 เมตร 
(ชวงที่ 2) ขนาดกวาง 5.00 
เมตร ยาว 225 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม
นอยกวา 3,325 ตร.ม. ไหลทาง
ตามสภาพตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

1,139,000 บานใหมดอนเปลา
 หมูที่ 15 ตําบล
ใหม เชื่อมตําบล
ดอนชมพู อําเภอ
โนนสูง จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 701
ขอ 051

(6/3.1/485)
(โอน 18

- 861,000)

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

51 กอสรางถนน คสล. บานใหม
ดอนเปลา หมูที่ 15 ตําบลใหม
 เชื่อมตําบลดอนชมพู อําเภอ
โนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

(ชวงที่ 1) ขนาดกวาง 5.00 
เมตร ยาว 440 เมตร 
(ชวงที่ 2) ขนาดกวาง 5.00 
เมตร ยาว 225 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม
นอยกวา 3,325 ตร.ม. ไหลทาง
ตามสภาพตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

2,000,000 บานใหมดอนเปลา
 หมูที่ 15 ตําบล
ใหม เชื่อมตําบล
ดอนชมพู อําเภอ
โนนสูง จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 701
ขอ 051

(6/3.1/485)
(โอน 18

- 861,000)
(โอน 21

+861,000)
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64
  14,985,600

6
รวมงบประมาณ
รวมโครงการ

ลําดับ
ที่

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

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

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2563 หนา 94 )

ส.ค. ก.ย.

ขอความใหม  เหตุผล  แกไขยอดงบประมาณใหตรงตามบัญชีโอน คร้ังท่ี 21 และแกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับท่ีจะดําเนินการจริง

ลําดับ
ที่

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ต.ค. พ.ย.

ก.พ.

ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค.
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บัญชีสรุปโครงการ/กจิกรรม/ 

งบประมาณ  
ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
จายขาดเงินสะสม (แกไข) 

LEMEL
Typewriter
๒๖



ยุทธศาสตร จํานวนโครงการ คิดเปนรอยละของ จํานวนงบประมาณ คิดเปนรอยละของ หนวยงาน

แผนงาน ที่ดําเนินการ โครงการทั้งหมด (บาท) งบประมาณทั้งหมด รับผิดชอบหลัก

6.  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

แผนงาน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา 3 100.00% 34,400,000 100.00% สํานักการชาง

รวม 3 100.00% 34,400,000 100.00%

รวมทั้งสิ้น 3 100.00% 34,400,000 100.00%

บัญชีสรุปจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (จายขาดเงินสะสม)
                                            แผนการดําเนินงาน องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 แกไข ครั้งที่ 7
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สํานักการชาง 
 
 
 

LEMEL
Typewriter
๒๘



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรท่ี 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

1 เพิ่มแสงสวางโดยใชพลังงาน
แสงอาทิตย (LED Street Light
 Solar Cell) ถนนทางขึ้น
ตําหนักทิพยพิมาน ตําบลโปง
ตาลอง อําเภอปากชอง จังหวัด
นครราชสีมา

เพิ่มแสงสวางโดยใชพลังงาน
แสงอาทิตย (LED Street Light 
Solar Cell) จํานวน 88 ชุด
รายละเอียดตามบัญชีจายเงินสะสม
 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
 ขอ 18 หนา 11

6,400,000 ถนนทางขึ้นตําหนัก
ทิพยพิมาน ตําบล
โปงตาลอง อําเภอ
ปากชอง จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง (จายเงินสะสม 
ประจําป

งบประมาณ 
พ.ศ.2563 
29 ต.ค.63)

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

1 เพิ่มแสงสวางโดยใชพลังงาน
แสงอาทิตย (LED Street Light
 Solar Cell) ถนนทางขึ้น
ตําหนักทิพยพิมาน ตําบลโปง
ตาลอง อําเภอปากชอง จังหวัด
นครราชสีมา

เพิ่มแสงสวางโดยใชพลังงาน
แสงอาทิตย (LED Street Light 
Solar Cell) จํานวน 104 ชุด
รายละเอียดตามบัญชีอนุมัติแกไข
เปลี่ยนแปลงโครงการจายขาดเงิน
สะสม ประกาศวันที่ 18 ก.ย. 63

6,400,000 ถนนทางขึ้นตําหนัก
ทิพยพิมาน ตําบล
โปงตาลอง อําเภอ
ปากชอง จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง (จายเงินสะสม 
ประจําป

งบประมาณ 
พ.ศ.2563 
29 ต.ค.63)

พ.ค.

เม.ย. พ.ค.ก.พ. ม.ีค.

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 แกไข คร้ังท่ี 7

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

       ขอความใหม เหตุผล  แกไขรายละเอียดของกิจกรรมใหตรงตามบัญชีแกไขเปลี่ยนแปลง และแกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองท่ีจะดําเนินการจริง

ต.ค.ต.ค.

พ.ศ.2563

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

ธ.ค.พ.ย.

พ.ศ.2564

พ.ศ.2562ลําดับ
ที่

ลําดับ
ที่

เม.ย.

พ.ศ.2563

ม.ิย.

ม.ิย. ก.ค. ส.ค.

ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.ม.ค.

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

ก.ย.ธ.ค. ม.ค.

       ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2563 หนา 337 )

ส.ค. ก.ย.ส.ค.ก.ค.

ต.ค. พ.ย.
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ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรท่ี 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

2 เพิ่มแสงสวางโดยใชพลังงาน
แสงอาทิตย (LED Street Light
 Solar Cell) ถนนสาย อบจ.น
ม.21208 บานหนองข้ีตุน - 
บานหนองจอก อําเภอปากชอง 
 จังหวัดนครราชสีมา

เพิ่มแสงสวางโดยใชพลังงาน
แสงอาทิตย (LED Street Light 
Solar Cell)  จํานวน 200 ชุด
รายละเอียดตามบัญชีจายเงินสะสม
 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
 ขอ 19 หนา 12

14,000,000 บานหนองข้ีตุน - 
บานหนองจอก 
อําเภอปากชอง 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง (จายเงินสะสม 
ประจําป

งบประมาณ 
พ.ศ.2563 
29 ต.ค.63)

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

2 เพิ่มแสงสวางโดยใชพลังงาน
แสงอาทิตย (LED Street Light
 Solar Cell) ถนนสาย อบจ.น
ม.21208 บานหนองข้ีตุน - 
บานหนองจอก อําเภอปากชอง 
 จังหวัดนครราชสีมา

เพิ่มแสงสวางโดยใชพลังงาน
แสงอาทิตย (LED Street Light 
Solar Cell)  จํานวน 236 ชุด
รายละเอียดตามบัญชีอนุมัติแกไข
เปลี่ยนแปลงโครงการจายขาดเงิน
สะสม ประกาศวันที่ 18 ก.ย. 63

14,000,000 บานหนองข้ีตุน - 
บานหนองจอก 
อําเภอปากชอง 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง (จายเงินสะสม 
ประจําป

งบประมาณ 
พ.ศ.2563 
29 ต.ค.63)

เม.ย. พ.ค.

พ.ศ.2563

เม.ย.ก.พ.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

       ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2563 หนา 337 )

ก.ค.

พ.ศ.2562

พ.ค. ม.ิย.

       ขอความใหม เหตุผล แกไขรายละเอียดของกิจกรรมใหตรงตามบัญชีแกไขเปลี่ยนแปลง และแกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองท่ีจะดําเนินการจริง

ลําดับ
ที่

ก.ค. ส.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ม.ีค.

ก.พ. ม.ีค. ม.ิย.

ก.ย.

ลําดับ
ที่

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563

ต.ค. พ.ย. ส.ค. ก.ย.

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2564

ต.ค.

ธ.ค. ม.ค.
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ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรท่ี 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

3 เพิ่มแสงสวางโดยใชพลังงาน
แสงอาทิตย (LED Street Light
 Solar Cell) ถนนสาย อบจ.น
ม.01203 บานหนองตะคอง -
 บานหนองมวง อําเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา

เพิ่มแสงสวางโดยใชพลังงาน
แสงอาทิตย (LED Street Light 
Solar Cell) จํานวน 200 ชุด
รายละเอียดตามบัญชีจายเงินสะสม
 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
 ขอ 20 หนา 13

14,000,000 บานหนองตะคอง - 
บานหนองมวง อําเภอ
เมือง จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง (จายเงินสะสม 
ประจําป

งบประมาณ 
พ.ศ.2563 
29 ต.ค.63)

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

3 ติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย (LED Street Light
 Solar Cell) ถนนสาย อบจ.น
ม.01203 บานหนองตะคอง -
 บานหนองมวง อําเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา

ติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย (LED Street Light 
Solar Cell) จํานวน 236 ชุด
รายละเอียดตามบัญชีอนุมัติแกไข
เปลี่ยนแปลงโครงการจายขาดเงิน
สะสม ประกาศวันที่ 18 ก.ย. 63

14,000,000 บานหนองตะคอง - 
บานหนองมวง อําเภอ
เมือง จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง (จายเงินสะสม 
ประจําป

งบประมาณ 
พ.ศ.2563 
29 ต.ค.63)

  34,400,000

3

       ขอความใหม เหตุผล  แกไขชื่อโครงการ , แกไขรายละเอียดของกิจกรรมใหตรงตามบัญชีแกไขเปลี่ยนแปลง และแกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองท่ีจะดําเนินการจริง

ลําดับ
ที่

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2564

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

รวมโครงการ

พ.ศ.2562

พ.ศ.2563

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

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ม.ิย. ส.ค.

ลําดับ
ที่

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563

ต.ค. พ.ย.

       ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2563 หนา 338 )

รวมงบประมาณ
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บัญชีสรุปโครงการ/กจิกรรม/ 

งบประมาณ  
ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

กันเงนิ (แกไข) 

LEMEL
Typewriter
๓๒



ยุทธศาสตร จํานวนโครงการ คิดเปนรอยละของ จํานวนงบประมาณ คิดเปนรอยละของ หนวยงาน

แผนงาน ที่ดําเนินการ โครงการทั้งหมด (บาท) งบประมาณทั้งหมด รับผิดชอบหลัก

6.  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

แผนงาน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา 2 100.00% 11,310,000 100.00% สํานักการชาง

รวม 2 100.00% 11,310,000 100.00%

รวมทั้งสิ้น 2 100.00% 11,310,000 100.00%

      บัญชีสรุปจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (กันเงิน) 
                                             แผนการดําเนินงาน องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 แกไข ครั้งที่ 7
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สํานักการชาง 
 
 
 

LEMEL
Typewriter
๓๔



ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

3 กอสรางถนนหินคลุก บาน
มะเกลือเกา หมูที่ 18 ตําบล
มะเกลือเกา เชื่อมบานริม
คลองพัฒนา ตําบลมะเกลือใหม
 อําเภอสูงเนนิ จงัหวัด
นครราชสีมา

ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 
1,550 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 
เมตร ความลาดเอียง 1:1.5 
พรอมเกรดเกลี่ยบดอัดแนน  
ตามแบบและรายละเอียดที ่
อบจ.นม. กําหนด

1,000,000 บานมะเกลือเกา หมู
ที่ 18 ตําบลมะเกลือ
เกา เชื่อมบานริม
คลองพัฒนา ตําบล
มะเกลือใหม อําเภอ
สูงเนนิ จงัหวัด
นครราชสีมา

สํานกัการชาง หนา 603 
ขอ 3
(ผ.01 

6/3.1/339)
(กันเงินป 62  

ดําเนินการป 63)

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

3 กอสรางถนนหินคลุก บาน
มะเกลือเกา หมูที่ 18 ตําบล
มะเกลือเกา เชื่อมบานริม
คลองพัฒนา ตําบลมะเกลือใหม
 อําเภอสูงเนนิ จงัหวัด
นครราชสีมา

ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 
1,550 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 
เมตร ความลาดเอียง 1:1.5 
พรอมเกรดเกลี่ยบดอัดแนน  
ตามแบบและรายละเอียดที ่
อบจ.นม. กําหนด

1,000,000 บานมะเกลือเกา หมู
ที่ 18 ตําบลมะเกลือ
เกา เชื่อมบานริม
คลองพัฒนา ตําบล
มะเกลือใหม อําเภอ
สูงเนนิ จงัหวัด
นครราชสีมา

สํานกัการชาง หนา 603 
ขอ 3

(ผ.02 
6/3.1/534)
(กันเงินป 62  

ดําเนินการป 64)

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 แกไข ครั้งที่ 7

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค.

พ.ค. ม.ิย. ก.ค.

ม.ิย. ก.ค.

ส.ค. ก.ย.

       ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองที่จะดําเนินการจริง

       ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2562 หนา 94 , ป 2563 แกไข ครั้งที่ 1 หนา 28)

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.

ส.ค. ก.ย.
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ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

20 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต (อบจ.นม.
16204) บานหินดาด - บาน
หนองปด อําเภอหวยแถลง 
จงัหวัดนครราชสีมา

ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร 
ไหลทางกวางขางละ 1.00 เมตร 
ยาว 1523 เมตร กวาง 6.00 
เมตร ยาว 982 เมตร กวาง 
5.00 เมตร ยาว 510 เมตร หรือ
มีพ้ืนที่ลาดยางไมนอยกวา  
20,692 ตร.ม. พรอมตีเสน
จราจร ตามแบบและรายละเอียด
ที่ อบจ.นม. กําหนด

10,310,000 บานหินดาด - บาน
หนองปด อําเภอหวย
แถลง จงัหวัด
นครราชสีมา

สํานกัการชาง หนา 609 
ขอ 20

(ครั้งที่ 2 
ผ.01 

6/3.1/192) 
(กันเงินป 62  

ดําเนินการป 63)

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

20 ซอมสรางถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต (อบจ.นม.
16204) บานหินดาด - บาน
หนองปด อําเภอหวยแถลง 
จงัหวัดนครราชสีมา

ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร 
ไหลทางกวางขางละ 1.00 เมตร 
ยาว 1523 เมตร กวาง 6.00 
เมตร ยาว 982 เมตร กวาง 
5.00 เมตร ยาว 510 เมตร หรือ
มีพ้ืนที่ลาดยางไมนอยกวา  
20,626 ตร.ม. พรอมตีเสน
จราจร ตามแบบและรายละเอียด
ที่ อบจ.นม. กําหนด

10,310,000 บานหินดาด - บาน
หนองปด อําเภอหวย
แถลง จงัหวัด
นครราชสีมา

สํานกัการชาง หนา 609 
ขอ 20

(เปล่ียนแปลง 
ครั้งที่ 6 
ผ.02 

6/3.1/119) 
(กันเงินป 62  

ดําเนินการป 64)

11,310,000

2รวมโครงการ

รวมงบประมาณ

พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

       ขอความใหม เหตุผล แกไขชื่อโครงการ , แกไขรายละเอียดกิจกรรมใหตรงตามบัญชีแกไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 17 และแกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองที่จะดําเนินการจริง

       ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2562 หนา 101 ,  ป 2563 แกไข ครั้งที่ 1 หนา 42)

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.

ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค.
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ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ ครุภัณฑ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
1 ติดต้ังระบบกลองโทรทัศนวงจร

ปด (CCTV) พรอมอุปกรณครบ
ชุด จํานวน 8 ชุด ร.ร.กฤษณา
วิทยา อ.สีค้ิว

ติดตั้งระบบกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV)
 พรอมอุปกรณครบชุด จํานวน 8 ชุด ร.ร.
กฤษณาวิทยา อ.สีคิ้ว ประกอบดวย
1. กลองโทรทัศนวงจรปดชนิดเครือขาย 
แบบมุมมองคงที่สําหรับติดตั้งภายนอก
อาคาร สําหรับใชในงานรักษาความ
ปลอดภัยทั่วไป จํานวน 8 ชุดๆละ 33,000
 บาท เปนเงิน 264,000 บาท
2. อุปกรณบันทึกภาพผานเครือขาย 
(Network Video Recorder) แบบ 8 ชอง
 จํานวน 1 เครื่อง ราคา 24,000 บาท (ขอ
 1-2 เกณฑราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานของระบบกลองโทรทัศนวงจรปด
ประจําป)
3. โทรทัศนแอล อีดี (LED TV) ระดับความ
ละเอียดจอภาพ 1366 x 768  พิกเซล 
ขนาด 32 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง ราคา 
8,000 บาท (ราคามาตรฐานครุภัณฑ 
มกราคม 2561)
4. อุปกรณกระจายสัญญาณ (L2 Switch) 
ขนาด 24 ชอง แบบที่ 2 จํานวน 1 เครื่อง 
ราคา 21,000 บาท

502,677 ร.ร.กฤษณา
วิทยา 
อ.สีค้ิว

สํานกั
การศึกษา

หนา 357 ขอ 1
(คร้ังที่ 2 

ผ.08/102) 
(กันเงินป 62 

ดําเนนิการป 63)

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา
แผนการดําเนินงาน งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2563 แกไข ครั้งที่ 7

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น 

ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2562 หนา 590-592 , แผนการดําเนินงาน ป 2563 แกไข ครั้งที่ 1 หนา 460-462)

7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

รายละเอียด
ของครุภัณฑ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

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

การ หลัก
5. เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 1kVA จํานวน
 1 เครื่อง ราคา 5,900 บาท
(ขอ 4-5 ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ประจําป พ.ศ.
2561 ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561)
6. อุปกรณกระจายสัญญาณเครือขายและ
จายไฟแบบ Industrial PoE จํานวน 1 ชุด 
ราคา 16,388 บาท
7. ตูสําหรับจัดเก็บอุปกรณ 19 นิ้ว ขนาด 
9U พรอมอุปกรณ จํานวน 1 ชุด ราคา 
8,453 บาท
8. อุปกรณแปลงสัญญาณเครือขายผาน
ระบบสายใยแกวนําแสง จํานวน 3 ชุดๆ ละ
 8,025 บาท   เปนเงิน 24,075 บาท 
9. อุปกรณแปลงสัญญาณเครือขายผาน
ระบบสายใยแกวนําแสง Industrial จํานวน
 1 ชุด ราคา 19,795 บาท
10. สายนําสัญญาณใยแกวนําแสง 12 แกน
 ชนิดติดตั้งภายนอกอาคาร จํานวน 1 ระบบ
 ราคา 26,750 บาท

ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.
รายละเอียด
ของครุภัณฑ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

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

การ หลัก
11. สายนําสัญญาณ UTP CAT5E  ชนิด
ติดตั้งภายนอกอาคาร จํานวน 1 งาน ราคา
 9,095 บาท
12. ตูเหล็กสําหรับเก็บอุปกรณกันน้ํา
ภายนอกอาคาร จํานวน 3 ตูๆ ละ 4,066 
บาท เปนเงิน 12,198 บาท   
13. ชุดแผงจายไฟปองกันไฟฟาลัดวงจร
และกระแสไฟฟากันโชก จํานวน 3 ชุดๆ ละ
 2,889 บาท เปนเงิน 8,667 บาท
14. งานติดตั้งเชื่อมตอสายใยแกวนําแสง
พรอมอุปกรณและคาแรงปลีกยอย จํานวน 
1 งาน ราคา 21,186 บาท
15. งานติดตั้งเมนไฟฟา, งานตั้งคา ทดสอบ
ระบบ, อุปกรณและคาแรงปลีกยอย จํานวน
 1 งาน ราคา 33,170 บาท
(ขอ 6-15 ราคาตามทองตลาด)

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.
รายละเอียด
ของครุภัณฑ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. ส.ค. ก.ย.

41



ผด.02/1

 
 

7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

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

การ หลัก
หนา 357 ขอ 1

(คร้ังที่ 2 
ผ.08/102)
(กันเงินป 62 

ดําเนนิการป 64)

1 ติดต้ังระบบกลองโทรทัศนวงจร
ปด (CCTV) พรอมอุปกรณครบ
ชุด จํานวน 8 ชุด ร.ร.กฤษณา
วิทยา อ.สีค้ิว

ติดตั้งระบบกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV)
 พรอมอุปกรณครบชุด จํานวน 
8 ชุด ร.ร.กฤษณาวิทยา อ.สีคิ้ว
ประกอบดวย
1. กลองโทรทัศนวงจรปดชนิดเครือขาย
แบบมุมมองคงที่สําหรับติดตั้งภายนอก
อาคาร สําหรับใชในงานรักษาความ
ปลอดภัยทั่วไป จํานวน 8 กลองๆละ 
32,000 บาท เปนเงิน 256,000 บาท
2. อุปกรณบันทึกภาพผานเครือขาย 
(Network Video Recorder) แบบ 
8 ชอง จํานวน 1 เครื่อง 
ราคา 22,000 บาท
3. โทรทัศนแอล อีดี (LED TV)  
ขนาด 32 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง ราคา 
6,500 บาท
4. อุปกรณกระจายสัญญาณ แบบ
(L2 Switch) ขนาด 16 ชอง  จํานวน 1 
เครื่อง ราคา 2,800 บาท 
5. อุปกรณกระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE
 L2 Switch) ขนาด 8 ชอง จํานวน 2 ชุดๆ
ละ 8,300 บาท เปนเงิน 16,600 บาท
6.เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 2KVA 
จํานวน 1 เครื่อง ราคา 12,000 บาท

495,900 ร.ร.กฤษณา
วิทยา 
อ.สีค้ิว

สํานกั
การศึกษา

ขอความใหม  เหตุผล แกไขรายละเอียดกิจกรรม แกไขงบประมาณใหตรงตามบัญชีโอน ครั้งที่ 2 และแกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

รายละเอียด
ของครุภัณฑ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

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

การ หลัก
7.เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 1kVA 
จํานวน 3 เครื่องๆ ละ 5,800 บาท เปน
เงิน 17,400 บาท
8.อุปกรณแปลงสัญญาณเครือขายผาน
ระบบสายใยแกวนําแสง จํานวน 6 เครื่องๆ
 ละ 6,500 บาท เปนเงิน 39,000 บาท
9.ชุดแผงจายไฟปองกันไฟฟาลัดวงจรและ
กระแสไฟฟากันโชก จํานวน 3 ชุดๆ ละ 
2,600 บาท เปนเงิน 7,800 บาท
10.ตูสําหรับจัดเก็บอุปกรณ 19 นิ้ว ขนาด 
9U พรอมอุปกรณ จํานวน 1 ตู ราคา 
7,900 บาท
11.สายนําสัญญาณใยแกวนําแสง 12 แกน
 ชนิดติดตั้งภายนอกอาคาร จํานวน 380 
เมตรๆละ 75 บาท เปนเงิน 28,500 บาท
12.สายนําสัญญาณ UTP CAT5E  ชนิด
ติดตั้งภายนอกอาคาร จํานวน 260 เมตรๆ
ละ 36 บาท เปนเงิน 9,360 บาท

รายละเอียด
ของครุภัณฑ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.ธ.ค.
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7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

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

การ หลัก
13.ตูสําหรับเก็บอุปกรณชนิดกันน้ํา
ภายนอกอาคาร จํานวน 3 ตูๆ ละ 3,800 
บาท เปนเงิน 11,400 บาท
14.งานติดตั้ง, เชื่อมตอระบบสายใยแกว
นําแสงและวัสดุอุปกรณที่เกี่ยวของอ่ืน
ๆ จํานวน 1 งานราคา 21,850 บาท
15.งานติดตั้งกลองวงจรปด, ระบบ
ไฟฟาและวัสดุอุปกรณที่เกี่ยวของอ่ืน
ๆ จํานวน 1 งานราคา 36,790 บาท
-เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
ของระบบกลองโทรทัศนวงจรปด
-ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอรประจําป
-ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑประจําป

รายละเอียด
ของครุภัณฑ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

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

การ หลัก
2 ติดต้ังระบบกลองโทรทัศนวงจร

ปด (CCTV) พรอมอุปกรณครบ
ชุด จํานวน 8 ชุด ร.ร.กลางดง
ปุณณวิทยา อ.ปากชอง

ติดตั้งระบบกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV)
 พรอมอุปกรณครบชุด  จํานวน 8 ชุด
ร.ร.กลางดงปุณณวิทยา อ.ปากชอง
ประกอบดวย
1. กลองโทรทัศนวงจรปดชนิดเครือขาย 
แบบมุมมองคงที่สําหรับติดตั้งภายนอก
อาคาร สําหรับใชในงานรักษาความ
ปลอดภัยทั่วไป จํานวน 8 ชุดๆละ 33,000
 บาท เปนเงิน 264,000 บาท
2. อุปกรณบันทึกภาพผานเครือขาย 
(Network Video Recorder) แบบ 8 ชอง
 จํานวน 1 เครื่อง ราคา 24,000 บาท (ขอ
 1-2 เกณฑราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานของระบบกลองโทรทัศนวงจรปด
ประจําป)
3. โทรทัศนแอล อีดี (LED TV) ระดับความ
ละเอียดจอภาพ 1366 x 768 
พิกเซล ขนาด 32 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง 
ราคา 8,000 บาท (ราคามาตรฐานครุภัณฑ
 มกราคม 2561)
4. อุปกรณกระจายสัญญาณ (L2 Switch) 
ขนาด 24 ชอง แบบที่ 2 จํานวน 1 เครื่อง 
ราคา 21,000 บาท

502,677 ร.ร.
กลางดงฯ
อ.ปากชอง

สํานกั
การศึกษา

หนา 359 ขอ 2
(คร้ังที่ 2 

ผ.08/103)
(กันเงินป 62 

ดําเนนิการป 63)

ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2562 หนา 593-595 , แผนการดําเนินงาน ป 2563 แกไขครั้งที่ 1 หนา 566 - 568)

รายละเอียด
ของครุภัณฑ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

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

การ หลัก
5. เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 1kVA จํานวน
 1 เครื่อง ราคา 5,900 บาท
(ขอ 4-5 ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ประจําป พ.ศ.
2561 ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561)
6. อุปกรณกระจายสัญญาณเครือขายและ
จายไฟแบบ Industrial PoE จํานวน 1 ชุด 
ราคา 16,388 บาท
7. ตูสําหรับจัดเก็บอุปกรณ 19 นิ้ว ขนาด 
9U พรอมอุปกรณ จํานวน 1 ชุด ราคา 
8,453 บาท
8. อุปกรณแปลงสัญญาณเครือขายผาน
ระบบสายใยแกวนําแสง จํานวน 3 ชุดๆ ละ
 8,025 บาท   เปนเงิน 24,075 บาท
9. อุปกรณแปลงสัญญาณเครือขายผาน
ระบบสายใยแกวนําแสง Industrial จํานวน
 1 ชุด ราคา 19,795 บาท
10. สายนําสัญญาณใยแกวนําแสง 12 แกน
 ชนิดติดตั้งภายนอกอาคาร จํานวน 1 ระบบ
 ราคา 26,750 บาท

รายละเอียด
ของครุภัณฑ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

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

การ หลัก
11. สายนําสัญญาณ UTP CAT5E  ชนิด
ติดตั้งภายนอกอาคาร จํานวน 1 งาน ราคา
 9,095 บาท
12. ตูเหล็กสําหรับเก็บอุปกรณกันน้ํา
ภายนอกอาคาร จํานวน 3 ตูๆ ละ 4,066 
บาท เปนเงิน 12,198 บาท   
13. ชุดแผงจายไฟปองกันไฟฟาลัดวงจร
และกระแสไฟฟากันโชก จํานวน 3 ชุดๆ ละ
 2,889 บาท เปนเงิน 8,667 บาท
14. งานติดตั้งเชื่อมตอสายใยแกวนําแสง
พรอมอุปกรณและคาแรงปลีกยอย จํานวน 
1 งาน ราคา 21,186 บาท
15. งานติดตั้งเมนไฟฟา, งานตั้งคา ทดสอบ
ระบบ, อุปกรณและคาแรงปลีกยอย จํานวน
 1 งาน ราคา 33,170 บาท
(ขอ 6-15 ราคาตามทองตลาด)

รายละเอียด
ของครุภัณฑ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

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

การ หลัก
2 ติดต้ังระบบกลองโทรทัศนวงจร

ปด (CCTV) พรอมอุปกรณครบ
ชุด จํานวน 8 ชุด ร.ร.กลางดง
ปุณณวิทยา อ.ปากชอง

ติดตั้งระบบกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV)
 พรอมอุปกรณครบชุด จํานวน 8 ชุด ร.ร.ก
ลางดง
ปุณณวิทยา อ.ปากชอง ประกอบดวย
1. กลองโทรทัศนวงจรปดชนิดเครือขาย 
แบบมุมมองคงที่สําหรับติดตั้งภายนอก
อาคาร สําหรับใชในงานรักษาความ
ปลอดภัยทั่วไป จํานวน 8 กลองๆละ 
32,000 บาท เปนเงิน 256,000 บาท
2. อุปกรณบันทึกภาพผานเครือขาย 
(Network Video Recorder) แบบ 8 ชอง
 จํานวน 1 เครื่อง ราคา 22,000 บาท
3. โทรทัศนแอล อีดี (LED TV)  
ขนาด 32 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง ราคา 
6,500 บาท
4. อุปกรณกระจายสัญญาณ แบบ (L2 
Switch) ขนาด 16 ชอง  จํานวน 1 เครื่อง 
ราคา 2,800 บาท 
5. อุปกรณกระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE
 L2 Switch) ขนาด 8 ชอง จํานวน 2 ชุดๆ
ละ 8,300 บาท เปนเงิน 16,600 บาท
6.เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 2KVA 
จํานวน 1 เครื่อง ราคา 12,000 บาท

495,000 ร.ร.
กลางดงฯ
อ.ปากชอง

สํานกั
การศึกษา

หนา 359 ขอ 2
(คร้ังที่ 2 

ผ.08/103)
(กันเงินป 62 

ดําเนนิการป 64)

ขอความใหม  เหตุผล แกไขรายละเอียดกิจกรรม แกไขงบประมาณใหตรงตามบัญชีโอน ครั้งที่ 2 และแกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

รายละเอียด
ของครุภัณฑ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

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

การ หลัก
7.เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 1kVA 
จํานวน 3 เครื่องๆ ละ 5,800 บาท 
เปนเงิน 17,400 บาท
8.อุปกรณแปลงสัญญาณเครือขายผาน
ระบบสายใยแกวนําแสง จํานวน 6 เครื่องๆ
 ละ 6,500 บาท เปนเงิน 39,000 บาท
9.ชุดแผงจายไฟปองกันไฟฟาลัดวงจรและ
กระแสไฟฟากันโชก จํานวน 3 ชุดๆ ละ 
2,600 บาท เปนเงิน 7,800 บาท
10.ตูสําหรับจัดเก็บอุปกรณ 19 นิ้ว ขนาด 
9U พรอมอุปกรณ จํานวน 1 ตู ราคา 
7,900 บาท
11.สายนําสัญญาณใยแกวนําแสง 12 แกน
 ชนิดติดตั้งภายนอกอาคาร จํานวน 390 
เมตรๆละ 75 บาท เปนเงิน 29,250 บาท
12.สายนําสัญญาณ UTP CAT5E  ชนิด
ติดตั้งภายนอกอาคาร จํานวน 290 เมตรๆ
ละ 36 บาท เปนเงิน 10,440 บาท

รายละเอียด
ของครุภัณฑ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

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

การ หลัก
13.ตูสําหรับเก็บอุปกรณชนิดกันน้ํา
ภายนอกอาคาร จํานวน 3 ตูๆ ละ 3,800 
บาท เปนเงิน 11,400 บาท
14.งานติดตั้ง, เชื่อมตอระบบสายใยแกว
นําแสงและวัสดุอุปกรณที่เกี่ยวของอ่ืน
ๆ จํานวน 1 งานราคา 33,910 บาท
15.งานติดตั้งกลองวงจรปด, ระบบ
ไฟฟาและวัสดุอุปกรณที่เกี่ยวของอ่ืน
ๆ จํานวน 1 งานราคา 22,000 บาท
-เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
ของระบบกลองโทรทัศนวงจรปด
-ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอรประจําป
-ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑประจําป

รายละเอียด
ของครุภัณฑ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

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

การ หลัก
3 ติดต้ังระบบกลองโทรทัศนวงจร

ปด (CCTV) พรอมอุปกรณครบ
ชุด จํานวน 8 ชุด ร.ร.กุดจกิวิทยา
 อ.สูงเนนิ

ติดตั้งระบบกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV)
 พรอมอุปกรณครบชุด จํานวน 8 ชุด ร.ร.
กุดจิกวิทยา อ.สูงเนิน ประกอบดวย
1. กลองโทรทัศนวงจรปดชนิดเครือขาย 
แบบมุมมองคงที่สําหรับติดตั้งภายนอก
อาคาร สําหรับใชในงานรักษาความ
ปลอดภัยทั่วไป จํานวน 8 ชุดๆละ 33,000
 บาท เปนเงิน 264,000 บาท
2. อุปกรณบันทึกภาพผานเครือขาย 
(Network Video Recorder) แบบ 8 ชอง
 จํานวน 1 เครื่อง ราคา 24,000 บาท (ขอ
 1-2 เกณฑราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานของระบบกลองโทรทัศนวงจรปด
ประจําป)
3. โทรทัศนแอล อีดี (LED TV) ระดับความ
ละเอียดจอภาพ  1366 x 768 
พิกเซล ขนาด 32 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง 
ราคา 8,000 บาท (ราคามาตรฐานครุภัณฑ
 มกราคม 2561)
4. อุปกรณกระจายสัญญาณ (L2 Switch) 
ขนาด 24 ชอง แบบที่ 2 จํานวน 1 เครื่อง 
ราคา 21,000 บาท

502,677 ร.ร.กุดจกิ
วิทยา

อ.สูงเนนิ

สํานกั
การศึกษา

หนา 360 ขอ 3
(คร้ังที่ 2

ผ.08/104)
(กันเงินป 62 

ดําเนนิการป 63)

ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2562 หนา 596-598 , แผนการดําเนินงาน ป 2563 แกไข ครั้งที่ 1 หนา 472 - 474)

รายละเอียด
ของครุภัณฑ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

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

การ หลัก
5. เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 1kVA จํานวน
 1 เครื่อง ราคา 5,900 บาท
(ขอ 4-5 ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ประจําป พ.ศ.
2561 ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561)
6. อุปกรณกระจายสัญญาณเครือขายและ
จายไฟแบบ Industrial PoE จํานวน 1 ชุด 
ราคา 16,388 บาท
7. ตูสําหรับจัดเก็บอุปกรณ 19 นิ้ว ขนาด 
9U พรอมอุปกรณ จํานวน 1 ชุด ราคา 
8,453 บาท
8. อุปกรณแปลงสัญญาณเครือขายผาน
ระบบสายใยแกวนําแสง จํานวน 3 ชุดๆ ละ
 8,025 บาท   เปนเงิน 24,075 บาท 
9. อุปกรณแปลงสัญญาณเครือขายผาน
ระบบสายใยแกวนําแสง Industrial จํานวน
 1 ชุด ราคา 19,795 บาท
10. สายนําสัญญาณใยแกวนําแสง 12 แกน
 ชนิดติดตั้งภายนอกอาคาร จํานวน 1 ระบบ
 ราคา 26,750 บาท

รายละเอียด
ของครุภัณฑ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

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

การ หลัก
11. สายนําสัญญาณ UTP CAT5E  ชนิด
ติดตั้งภายนอกอาคาร จํานวน 1 งาน ราคา
 9,095 บาท
12. ตูเหล็กสําหรับเก็บอุปกรณกันน้ํา
ภายนอกอาคาร จํานวน 3 ตูๆ ละ 4,066 
บาท เปนเงิน 12,198 บาท   
13. ชุดแผงจายไฟปองกันไฟฟาลัดวงจร
และกระแสไฟฟากันโชก จํานวน 3 ชุดๆ ละ
 2,889 บาท เปนเงิน 8,667 บาท
14. งานติดตั้งเชื่อมตอสายใยแกวนําแสง
พรอมอุปกรณและคาแรงปลีกยอย จํานวน 
1 งาน ราคา 21,186 บาท
15. งานติดตั้งเมนไฟฟา, งานตั้งคา ทดสอบ
ระบบ, อุปกรณและคาแรงปลีกยอย จํานวน
 1 งาน ราคา 33,170 บาท
(ขอ 6-15 ราคาตามทองตลาด)

รายละเอียด
ของครุภัณฑ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

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

การ หลัก
หนา 360 ขอ 3

(คร้ังที่ 2
ผ.08/104)
(กันเงินป 62 

ดําเนนิการป 64)

3 ติดต้ังระบบกลองโทรทัศนวงจร
ปด (CCTV) พรอมอุปกรณครบ
ชุด จํานวน 8 ชุด ร.ร.กุดจกิวิทยา
 อ.สูงเนนิ

ติดตั้งระบบกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV)
 พรอมอุปกรณครบชุด จํานวน 8 ชุด ร.ร.
กุดจิกวิทยา อ.สูงเนิน 
ประกอบดวย
1. กลองโทรทัศนวงจรปดชนิดเครือขาย 
แบบมุมมองคงที่สําหรับติดตั้งภายนอก
อาคาร สําหรับใชในงานรักษาความ
ปลอดภัยทั่วไป จํานวน 8 กลองๆละ 
32,000 บาท เปนเงิน 256,000 บาท
2. อุปกรณบันทึกภาพผานเครือขาย 
(Network Video Recorder) แบบ 8 ชอง
 จํานวน 1 เครื่อง ราคา 22,000 บาท
3. โทรทัศนแอล อีดี (LED TV)  ขนาด 32 
นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง ราคา 
6,500 บาท
4. อุปกรณกระจายสัญญาณ แบบ 
(L2 Switch) ขนาด 16 ชอง  จํานวน 1 
เครื่อง ราคา 2,800 บาท 
5. อุปกรณกระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE
 L2 Switch) ขนาด 8 ชอง จํานวน 2 ชุดๆ
ละ 8,300 บาท เปนเงิน 16,600 บาท
6.เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 2KVA 
จํานวน 1 เครื่อง ราคา 12,000 บาท

496,500 ร.ร.กุดจกิ
วิทยา

อ.สูงเนนิ

สํานกั
การศึกษา

ขอความใหม  เหตุผล แกไขรายละเอียดกิจกรรม แกไขงบประมาณใหตรงตามบัญชีโอน ครั้งที่ 2 และแกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

รายละเอียด
ของครุภัณฑ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

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

การ หลัก
7.เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 1kVA 
จํานวน 3 เครื่องๆ ละ 5,800 บาท เปน
เงิน 17,400 บาท
8.อุปกรณแปลงสัญญาณเครือขายผาน
ระบบสายใยแกวนําแสง จํานวน 6 เครื่องๆ
 ละ 6,500 บาท เปนเงิน 39,000 บาท
9.ชุดแผงจายไฟปองกันไฟฟาลัดวงจรและ
กระแสไฟฟากันโชก จํานวน 3 ชุดๆ ละ 
2,600 บาท เปนเงิน 7,800 บาท
10.ตูสําหรับจัดเก็บอุปกรณ 19 นิ้ว ขนาด 
9U พรอมอุปกรณ จํานวน 1 ตู ราคา 
7,900 บาท
11.สายนําสัญญาณใยแกวนําแสง 12 แกน
 ชนิดติดตั้งภายนอกอาคาร จํานวน 390 
เมตรๆละ 75 บาท เปนเงิน 29,250 บาท
12.สายนําสัญญาณ UTP CAT5E  ชนิด
ติดตั้งภายนอกอาคาร จํานวน 270 เมตรๆ
ละ 36 บาท เปนเงิน 9,720 บาท

รายละเอียด
ของครุภัณฑ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

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

การ หลัก
13.ตูสําหรับเก็บอุปกรณชนิดกันน้ํา
ภายนอกอาคาร จํานวน 3 ตูๆ ละ 3,800 
บาท เปนเงิน 11,400 บาท
14.งานติดตั้ง, เชื่อมตอระบบสายใยแกว
นําแสงและวัสดุอุปกรณที่เกี่ยวของอ่ืน
ๆ จํานวน 1 งานราคา 33,500 บาท
15.งานติดตั้งกลองวงจรปด, ระบบ
ไฟฟาและวัสดุอุปกรณที่เกี่ยวของอ่ืน
ๆ จํานวน 1 งานราคา 24,630 บาท
-เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
ของระบบกลองโทรทัศนวงจรปด
-ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอรประจําป
-ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑประจําป

รายละเอียด
ของครุภัณฑ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

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

การ หลัก
4 ติดต้ังระบบกลองโทรทัศนวงจร

ปด (CCTV) พรอมอุปกรณครบ
ชุด จํานวน 8 ชุด ร.ร.เขาใหญ
พิทยาคม อ.ปากชอง

ติดตั้งระบบกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV)
 พรอมอุปกรณครบชุด จํานวน 8 ชุด ร.ร.
เขาใหญพิทยาคม อ.ปากชอง ประกอบดวย
1. กลองโทรทัศนวงจรปดชนิดเครือขาย 
แบบมุมมองคงที่สําหรับติดตั้งภายนอก
อาคาร สําหรับใชในงานรักษาความ
ปลอดภัยทั่วไป จํานวน 8 ชุดๆละ 33,000
 บาท เปนเงิน 264,000 บาท
2. อุปกรณบันทึกภาพผานเครือขาย 
(Network Video Recorder) แบบ 8 ชอง
 จํานวน 1 เครื่อง ราคา 24,000 บาท (ขอ
 1-2 เกณฑราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานของระบบกลองโทรทัศนวงจรปด
ประจําป)
3. โทรทัศนแอล อีดี (LED TV) ระดับความ
ละเอียดจอภาพ  1366 x 768  พิกเซล 
ขนาด 32 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง ราคา 
8,000 บาท (ราคามาตรฐานครุภัณฑ 
มกราคม 2561)
4. อุปกรณกระจายสัญญาณ (L2 Switch) 
ขนาด 24 ชอง แบบที่ 2 จํานวน 1 เครื่อง 
ราคา 21,000 บาท

502,677 ร.ร.
เขาใหญฯ
อ.ปากชอง

สํานกั
การศึกษา

หนา 361 ขอ 4
(คร้ังที่ 2

ผ.08/105)
(กันเงินป 62 

ดําเนนิการป 63)

ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2562 หนา 599-601 , แผนการดําเนินงาน ป 2563 แกไขครั้งที่ 1 หนา 478 - 480)

รายละเอียด
ของครุภัณฑ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

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

การ หลัก
5. เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 1kVA จํานวน
 1 เครื่อง ราคา 5,900 บาท
(ขอ 4-5 ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ประจําป พ.ศ.
2561 ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561)
6. อุปกรณกระจายสัญญาณเครือขายและ
จายไฟแบบ Industrial PoE จํานวน 1 ชุด 
ราคา 16,388 บาท
7. ตูสําหรับจัดเก็บอุปกรณ 19 นิ้ว ขนาด 
9U พรอมอุปกรณ จํานวน 1 ชุด ราคา 
8,453 บาท
8. อุปกรณแปลงสัญญาณเครือขายผาน
ระบบสายใยแกวนําแสง จํานวน 3 ชุดๆ ละ
 8,025 บาท  เปนเงิน 24,075 บาท
9. อุปกรณแปลงสัญญาณเครือขายผาน
ระบบสายใยแกวนําแสง Industrial จํานวน
 1 ชุด ราคา 19,795 บาท
10. สายนําสัญญาณใยแกวนําแสง 12 แกน
 ชนิดติดตั้งภายนอกอาคาร จํานวน 1 ระบบ
 ราคา 26,750 บาท

รายละเอียด
ของครุภัณฑ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

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

การ หลัก
11. สายนําสัญญาณ UTP CAT5E  ชนิด
ติดตั้งภายนอกอาคาร จํานวน 1 งาน ราคา
 9,095 บาท
12. ตูเหล็กสําหรับเก็บอุปกรณกันน้ํา
ภายนอกอาคาร จํานวน 3 ตูๆ ละ 4,066 
บาท เปนเงิน 12,198 บาท   
13. ชุดแผงจายไฟปองกันไฟฟาลัดวงจร
และกระแสไฟฟากันโชก จํานวน 3 ชุดๆ ละ
 2,889 บาท เปนเงิน 8,667 บาท
14. งานติดตั้งเชื่อมตอสายใยแกวนําแสง
พรอมอุปกรณและคาแรงปลีกยอย จํานวน 
1 งาน ราคา 21,186 บาท
15. งานติดตั้งเมนไฟฟา, งานตั้งคา ทดสอบ
ระบบ, อุปกรณและคาแรงปลีกยอย จํานวน
 1 งาน ราคา 33,170 บาท
(ขอ 6-15 ราคาตามทองตลาด)

รายละเอียด
ของครุภัณฑ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

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

การ หลัก
4 ติดต้ังระบบกลองโทรทัศนวงจร

ปด (CCTV) พรอมอุปกรณครบ
ชุด จํานวน 8 ชุด ร.ร.เขาใหญ
พิทยาคม อ.ปากชอง

ติดตั้งระบบกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV)
 พรอมอุปกรณครบชุด จํานวน 8 ชุด ร.ร.
เขาใหญพิทยาคม อ.ปากชอง 
ประกอบดวย
1. กลองโทรทัศนวงจรปดชนิดเครือขาย 
แบบมุมมองคงที่สําหรับติดตั้งภายนอก
อาคาร สําหรับใชในงานรักษาความ
ปลอดภัยทั่วไป จํานวน 8 กลองๆละ 
32,000 บาท เปนเงิน 256,000 บาท
2. อุปกรณบันทึกภาพผานเครือขาย 
(Network Video Recorder) แบบ 8 ชอง
 จํานวน 1 เครื่อง ราคา 22,000 บาท
3. โทรทัศนแอล อีดี (LED TV)  ขนาด 32 
นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง ราคา 
6,500 บาท
4. อุปกรณกระจายสัญญาณ แบบ (L2 
Switch) ขนาด 16 ชอง  จํานวน 1 เครื่อง 
ราคา 2,800 บาท 
5. อุปกรณกระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE
 L2 Switch) ขนาด 8 ชอง จํานวน 2 ชุดๆ
ละ 8,300 บาท เปนเงิน 16,600 บาท
6.เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 2KVA 
จํานวน 1 เครื่อง ราคา 12,000 บาท

493,990 ร.ร.
เขาใหญฯ
อ.ปากชอง

สํานกั
การศึกษา

หนา 361 ขอ 4
(คร้ังที่ 2

ผ.08/105)
(กันเงินป 62 

ดําเนนิการป 64)

ขอความใหม  เหตุผล แกไขรายละเอียดกิจกรรม แกไขงบประมาณใหตรงตามบัญชีโอน ครั้งที่ 2 และแกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

รายละเอียด
ของครุภัณฑ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

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

การ หลัก
7.เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 1kVA 
จํานวน 3 เครื่องๆ ละ 5,800 บาท เปน
เงิน 17,400 บาท
8.อุปกรณแปลงสัญญาณเครือขายผาน
ระบบสายใยแกวนําแสง จํานวน 6 เครื่องๆ
 ละ 6,500 บาท เปนเงิน 39,000 บาท
9.ชุดแผงจายไฟปองกันไฟฟาลัดวงจรและ
กระแสไฟฟากันโชก จํานวน 3 ชุดๆ ละ 
2,600 บาท เปนเงิน 7,800 บาท
10.ตูสําหรับจัดเก็บอุปกรณ 19 นิ้ว ขนาด 
9U พรอมอุปกรณ จํานวน 1 ตู ราคา 
7,900 บาท
11.สายนําสัญญาณใยแกวนําแสง 12 แกน
 ชนิดติดตั้งภายนอกอาคาร จํานวน 400 
เมตรๆละ 75 บาท เปนเงิน 30,000 บาท
12.สายนําสัญญาณ UTP CAT5E  ชนิด
ติดตั้งภายนอกอาคาร จํานวน 200 เมตรๆ
ละ 36 บาท เปนเงิน 7,200 บาท

รายละเอียด
ของครุภัณฑ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

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

การ หลัก
13.ตูสําหรับเก็บอุปกรณชนิดกันน้ํา
ภายนอกอาคาร จํานวน 3 ตูๆ ละ 3,800 
บาท เปนเงิน 11,400 บาท
14.งานติดตั้ง, เชื่อมตอระบบสายใยแกว
นําแสงและวัสดุอุปกรณที่เกี่ยวของอ่ืน
ๆ จํานวน 1 งานราคา 35,490 บาท
15.งานติดตั้งกลองวงจรปด, ระบบ
ไฟฟาและวัสดุอุปกรณที่เกี่ยวของอ่ืน
ๆ จํานวน 1 งานราคา 21,900 บาท
-เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
ของระบบกลองโทรทัศนวงจรปด
-ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอรประจําป
-ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑประจําป

รายละเอียด
ของครุภัณฑ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

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

การ หลัก
5 ติดต้ังระบบกลองโทรทัศนวงจร

ปด (CCTV) พรอมอุปกรณครบ
ชุด จํานวน 8 ชุด ร.ร.ครบุรี 
อ.ครบุรี

ติดตั้งระบบกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV)
 พรอมอุปกรณครบชุด จํานวน 8 ชุด 
ร.ร.ครบุรี อ.ครบุรี ประกอบดวย
1. กลองโทรทัศนวงจรปดชนิดเครือขาย 
แบบมุมมองคงที่สําหรับติดตั้งภายนอก
อาคาร สําหรับใชในงานรักษาความ
ปลอดภัยทั่วไป จํานวน 8 ชุดๆละ 33,000
 บาท เปนเงิน 264,000 บาท
2. อุปกรณบันทึกภาพผานเครือขาย 
(Network Video Recorder) แบบ 8 ชอง
 จํานวน 1 เครื่อง ราคา 24,000 บาท (ขอ
 1-2 เกณฑราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานของระบบกลองโทรทัศนวงจรปด
ประจําป)
3. โทรทัศนแอล อีดี (LED TV) ระดับความ
ละเอียดจอภาพ 1366 x 768  พิกเซล 
ขนาด 32 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง ราคา 
8,000 บาท (ราคามาตรฐานครุภัณฑ 
มกราคม 2561)
4. อุปกรณกระจายสัญญาณ (L2 Switch) 
ขนาด 24 ชอง แบบที่ 2 จํานวน 1 เครื่อง 
ราคา 21,000 บาท

502,677 ร.ร.ครบุรี
อ.ครบุรี

สํานกั
การศึกษา

หนา 362 ขอ 5
(คร้ังที่ 2

ผ.08/106)
(กันเงินป 62 

ดําเนนิการป 63)

ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2562 หนา 602-604 , แผนการดําเนินงาน ป 2563 แกไขครั้งที่ 1 หนา 484 - 486)

รายละเอียด
ของครุภัณฑ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

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

การ หลัก
5. เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 1kVA จํานวน
 1 เครื่อง ราคา 5,900 บาท
(ขอ 4-5 ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ประจําป พ.ศ.
2561 ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561)
6. อุปกรณกระจายสัญญาณเครือขายและ
จายไฟแบบ Industrial PoE จํานวน 1 ชุด 
ราคา 16,388 บาท
7. ตูสําหรับจัดเก็บอุปกรณ 19 นิ้ว ขนาด 
9U พรอมอุปกรณ จํานวน 1 ชุด ราคา 
8,453 บาท
8. อุปกรณแปลงสัญญาณเครือขายผาน
ระบบสายใยแกวนําแสง จํานวน 3 ชุดๆ ละ
 8,025 บาท  เปนเงิน 24,075 บาท
9. อุปกรณแปลงสัญญาณเครือขายผาน
ระบบสายใยแกวนําแสง Industrial จํานวน
 1 ชุด ราคา 19,795 บาท
10. สายนําสัญญาณใยแกวนําแสง 12 แกน
 ชนิดติดตั้งภายนอกอาคาร จํานวน 1 ระบบ
 ราคา 26,750 บาท

รายละเอียด
ของครุภัณฑ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

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

การ หลัก
11. สายนําสัญญาณ UTP CAT5E  ชนิด
ติดตั้งภายนอกอาคาร จํานวน 1 งาน ราคา
 9,095 บาท
12. ตูเหล็กสําหรับเก็บอุปกรณกันน้ํา
ภายนอกอาคาร จํานวน 3 ตูๆ ละ 4,066 
บาท เปนเงิน 12,198 บาท   
13. ชุดแผงจายไฟปองกันไฟฟาลัดวงจร
และกระแสไฟฟากันโชก จํานวน 3 ชุดๆ ละ
 2,889 บาท เปนเงิน 8,667 บาท
14. งานติดตั้งเชื่อมตอสายใยแกวนําแสง
พรอมอุปกรณและคาแรงปลีกยอย จํานวน 
1 งาน ราคา 21,186 บาท
15. งานติดตั้งเมนไฟฟา, งานตั้งคา ทดสอบ
ระบบ, อุปกรณและคาแรงปลีกยอย จํานวน
 1 งาน ราคา 33,170 บาท
(ขอ 6-15 ราคาตามทองตลาด)

รายละเอียด
ของครุภัณฑ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

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

การ หลัก
หนา 362 ขอ 5

(คร้ังที่ 2
ผ.08/106)
(กันเงินป 62 

ดําเนนิการป 64)

5 ติดต้ังระบบกลองโทรทัศนวงจร
ปด (CCTV) พรอมอุปกรณครบ
ชุด จํานวน 8 ชุด ร.ร.ครบุรี 
อ.ครบุรี

ติดตั้งระบบกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV)
 พรอมอุปกรณครบชุด จํานวน 8 ชุด 
ร.ร.ครบุรี อ.ครบุรี ประกอบดวย
1. กลองโทรทัศนวงจรปดชนิดเครือขาย 
แบบมุมมองคงที่สําหรับติดตั้งภายนอก
อาคาร สําหรับใชในงานรักษาความ
ปลอดภัยทั่วไป จํานวน 8 กลองๆละ 
32,000 บาท เปนเงิน 256,000 บาท
2. อุปกรณบันทึกภาพผานเครือขาย 
(Network Video Recorder) แบบ 8 ชอง
 จํานวน 1 เครื่อง ราคา 22,000 บาท
3. โทรทัศนแอล อีดี (LED TV)  ขนาด 32 
นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง ราคา 6,500 บาท
4. อุปกรณกระจายสัญญาณ แบบ (L2 
Switch) ขนาด 16 ชอง  จํานวน 1 เครื่อง 
ราคา 2,800 บาท 
5. อุปกรณกระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE
 L2 Switch) ขนาด 8 ชอง จํานวน 2 ชุดๆ
ละ 8,300 บาท เปนเงิน 16,600 บาท
6.เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 2KVA 
จํานวน 1 เครื่อง ราคา 12,000 บาท

495,000 ร.ร.ครบุรี
อ.ครบุรี

สํานกั
การศึกษา

ขอความใหม  เหตุผล แกไขรายละเอียดกิจกรรม แกไขงบประมาณใหตรงตามบัญชีโอน ครั้งที่ 2 และแกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

รายละเอียด
ของครุภัณฑ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

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

การ หลัก
7.เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 1kVA 
จํานวน 3 เครื่องๆ ละ 5,800 บาท เปน
เงิน 17,400 บาท
8.อุปกรณแปลงสัญญาณเครือขายผาน
ระบบสายใยแกวนําแสง จํานวน 6 เครื่องๆ
 ละ 6,500 บาท เปนเงิน 
39,000 บาท
9.ชุดแผงจายไฟปองกันไฟฟาลัดวงจรและ
กระแสไฟฟากันโชก จํานวน 3 ชุดๆ ละ 
2,600 บาท เปนเงิน 7,800 บาท
10.ตูสําหรับจัดเก็บอุปกรณ 19 นิ้ว ขนาด 
9U พรอมอุปกรณ จํานวน 1 ตู ราคา 
7,900 บาท
11.สายนําสัญญาณใยแกวนําแสง 12 แกน
 ชนิดติดตั้งภายนอกอาคาร จํานวน 370 
เมตรๆละ 75 บาท เปนเงิน 27,750 บาท
12.สายนําสัญญาณ UTP CAT5E  ชนิด
ติดตั้งภายนอกอาคาร จํานวน 250 เมตรๆ
ละ 36 บาท เปนเงิน 9,000 บาท

รายละเอียด
ของครุภัณฑ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

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

การ หลัก
13.ตูสําหรับเก็บอุปกรณชนิดกันน้ํา
ภายนอกอาคาร จํานวน 3 ตูๆ ละ 3,800 
บาท เปนเงิน 11,400 บาท
14.งานติดตั้ง, เชื่อมตอระบบสายใยแกว
นําแสงและวัสดุอุปกรณที่เกี่ยวของอ่ืน
ๆ จํานวน 1 งานราคา 35,700 บาท
15.งานติดตั้งกลองวงจรปด, ระบบ
ไฟฟาและวัสดุอุปกรณที่เกี่ยวของอ่ืน
ๆ จํานวน 1 งานราคา 23,150 บาท
-เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
ของระบบกลองโทรทัศนวงจรปด
-ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอรประจําป
-ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑประจําป

รายละเอียด
ของครุภัณฑ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

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

การ หลัก
6 ติดต้ังระบบกลองโทรทัศนวงจร

ปด (CCTV) พรอมอุปกรณครบ
ชุด จํานวน 8 ชุด ร.ร.คลองไผ
วิทยา อ.สีค้ิว

ติดตั้งระบบกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV)
 พรอมอุปกรณครบชุด  จํานวน 8 ชุด ร.ร.
คลองไผวิทยา อ.สีคิ้ว ประกอบดวย
1. กลองโทรทัศนวงจรปดชนิดเครือขาย 
แบบมุมมองคงที่สําหรับติดตั้งภายนอก
อาคาร สําหรับใชในงานรักษาความ
ปลอดภัยทั่วไป จํานวน 8 ชุดๆละ 33,000
 บาท เปนเงิน 264,000 บาท
2. อุปกรณบันทึกภาพผานเครือขาย 
(Network Video Recorder) แบบ 8 ชอง
 จํานวน 1 เครื่อง ราคา 24,000 บาท (ขอ
 1-2 เกณฑราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานของระบบกลองโทรทัศนวงจรปด
ประจําป)
3. โทรทัศนแอล อีดี (LED TV) ระดับความ
ละเอียดจอภาพ 1366 x 768 
พิกเซล ขนาด 32 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง 
ราคา 8,000 บาท (ราคามาตรฐานครุภัณฑ
 มกราคม 2561)
4. อุปกรณกระจายสัญญาณ (L2 Switch) 
ขนาด 24 ชอง แบบที่ 2 จํานวน 1 เครื่อง 
ราคา 21,000 บาท

502,677 ร.ร.
คลองไผ
วิทยา
อ.สีค้ิว

สํานกั
การศึกษา

หนา 363 ขอ 6
(คร้ังที่ 2

ผ.08/107)
(กันเงินป 62 

ดําเนนิการป 63)

ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2562 หนา 605-607 , แผนการดําเนินงาน ป 2563 แกไขครั้งที่ 1 หนา 490 - 492)

รายละเอียด
ของครุภัณฑ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

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

การ หลัก
5. เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 1kVA จํานวน
 1 เครื่อง ราคา 5,900 บาท
(ขอ 4-5 ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ประจําป พ.ศ.
2561 ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561)
6. อุปกรณกระจายสัญญาณเครือขายและ
จายไฟแบบ Industrial PoE จํานวน 1 ชุด 
ราคา 16,388 บาท
7. ตูสําหรับจัดเก็บอุปกรณ 19 นิ้ว ขนาด 
9U พรอมอุปกรณ จํานวน 1 ชุด ราคา 
8,453 บาท
8. อุปกรณแปลงสัญญาณเครือขายผาน
ระบบสายใยนําแสง จํานวน 3 ชุดๆ ละ 
8,025 บาท  เปนเงิน 24,075 บาท
9. อุปกรณแปลงสัญญาณเครือขายผาน
ระบบสายใยแกวนําแสง Industrial จํานวน
 1 ชุด ราคา 19,795 บาท
10. สายนําสัญญาณใยแกวนําแสง 12 แกน
 ชนิดติดตั้งภายนอกอาคาร จํานวน 1 ระบบ
 ราคา 26,750 บาท 

รายละเอียด
ของครุภัณฑ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

70



ผด.02/1

 
 

7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

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

การ หลัก
11. สายนําสัญญาณ UTP CAT5E  ชนิด
ติดตั้งภายนอกอาคาร จํานวน 1 งาน ราคา
 9,095 บาท
12. ตูเหล็กสําหรับเก็บอุปกรณกันน้ํา
ภายนอกอาคาร จํานวน 3 ตูๆ ละ 4,066 
บาท เปนเงิน 12,198 บาท   
13. ชุดแผงจายไฟปองกันไฟฟาลัดวงจร
และกระแสไฟฟากันโชก จํานวน 3 ชุดๆ ละ
 2,889 บาท เปนเงิน 8,667 บาท
14. งานติดตั้งเชื่อมตอสายใยแกวนําแสง
พรอมอุปกรณและคาแรงปลีกยอย จํานวน 
1 งาน ราคา 21,186 บาท
15. งานติดตั้งเมนไฟฟา, งานตั้งคา ทดสอบ
ระบบ, อุปกรณและคาแรงปลีกยอย จํานวน
 1 งาน ราคา 33,170 บาท
(ขอ 6-15 ราคาตามทองตลาด)

รายละเอียด
ของครุภัณฑ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

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

การ หลัก
6 ติดต้ังระบบกลองโทรทัศนวงจร

ปด (CCTV) พรอมอุปกรณครบ
ชุด จํานวน 8 ชุด ร.ร.คลองไผ
วิทยา อ.สีค้ิว

ติดตั้งระบบกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV)
 พรอมอุปกรณครบชุด จํานวน 8 ชุด ร.ร.
คลองไผวิทยา อ.สีคิ้วประกอบดวย
1. กลองโทรทัศนวงจรปดชนิดเครือขาย 
แบบมุมมองคงที่สําหรับติดตั้งภายนอก
อาคาร สําหรับใชในงานรักษาความ
ปลอดภัยทั่วไป จํานวน 8 กลองๆละ 
32,000 บาท เปนเงิน 256,000 บาท
2. อุปกรณบันทึกภาพผานเครือขาย 
(Network Video Recorder) แบบ 8 ชอง
 จํานวน 1 เครื่อง ราคา 
22,000 บาท
3. โทรทัศนแอล อีดี (LED TV)  ขนาด 32 
นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง ราคา 
6,500 บาท
4. อุปกรณกระจายสัญญาณ แบบ (L2 
Switch) ขนาด 16 ชอง  จํานวน 1 เครื่อง 
ราคา 2,800 บาท 
5. อุปกรณกระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE
 L2 Switch) ขนาด 8 ชอง จํานวน 2 ชุดๆ
ละ 8,300 บาท เปนเงิน 16,600 บาท
6.เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 2KVA 
จํานวน 1 เครื่อง ราคา 12,000 บาท

495,900 ร.ร.
คลองไผ
วิทยา
อ.สีค้ิว

สํานกั
การศึกษา

หนา 363 ขอ 6
(คร้ังที่ 2

ผ.08/107)
(กันเงินป 62 

ดําเนนิการป 64)

ขอความใหม  เหตุผล แกไขรายละเอียดกิจกรรม แกไขงบประมาณใหตรงตามบัญชีโอน ครั้งที่ 2 และแกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

รายละเอียด
ของครุภัณฑ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

72



ผด.02/1

 
 

7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

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

การ หลัก
7.เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 1kVA 
จํานวน 3 เครื่องๆ ละ 5,800 บาท เปน
เงิน 17,400 บาท
8.อุปกรณแปลงสัญญาณเครือขายผาน
ระบบสายใยแกวนําแสง จํานวน 6 เครื่องๆ
 ละ 6,500 บาท เปนเงิน 39,000 บาท
9.ชุดแผงจายไฟปองกันไฟฟาลัดวงจรและ
กระแสไฟฟากันโชก จํานวน 3 ชุดๆ ละ 
2,600 บาท เปนเงิน 7,800 บาท
10.ตูสําหรับจัดเก็บอุปกรณ 19 นิ้ว ขนาด 
9U พรอมอุปกรณ จํานวน 1 ตู ราคา 
7,900 บาท
11.สายนําสัญญาณใยแกวนําแสง 12 แกน
 ชนิดติดตั้งภายนอกอาคาร จํานวน 380 
เมตรๆละ 75 บาท เปนเงิน 28,500 บาท
12.สายนําสัญญาณ UTP CAT5E  ชนิด
ติดตั้งภายนอกอาคาร จํานวน 220 เมตรๆ
ละ 36 บาท เปนเงิน 7,920 บาท

รายละเอียด
ของครุภัณฑ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

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

การ หลัก
13.ตูสําหรับเก็บอุปกรณชนิดกันน้ํา
ภายนอกอาคาร จํานวน 3 ตูๆ ละ 3,800 
บาท เปนเงิน 11,400 บาท
14.งานติดตั้ง, เชื่อมตอระบบสายใยแกว
นําแสงและวัสดุอุปกรณที่เกี่ยวของอ่ืน
ๆ จํานวน 1 งานราคา 35,960 บาท
15.งานติดตั้งกลองวงจรปด, ระบบ
ไฟฟาและวัสดุอุปกรณที่เกี่ยวของอ่ืน
ๆ จํานวน 1 งานราคา 24,120 บาท
-เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
ของระบบกลองโทรทัศนวงจรปด
-ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอรประจําป
-ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑประจําป

รายละเอียด
ของครุภัณฑ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

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

การ หลัก
7 ติดต้ังระบบกลองโทรทัศนวงจร

ปด (CCTV) พรอมอุปกรณครบ
ชุด จํานวน 8 ชุด ร.ร.คลองเมือง
พิทยาคม 
อ.จกัราช

ติดตั้งระบบกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV)
 พรอมอุปกรณครบชุด จํานวน 8 ชุด ร.ร.
คลองเมืองพิทยาคม อ.จักราช ประกอบดวย
1. กลองโทรทัศนวงจรปดชนิดเครือขาย 
แบบมุมมองคงที่สําหรับติดตั้งภายนอก
อาคาร สําหรับใชในงานรักษาความ
ปลอดภัยทั่วไป จํานวน 8 ชุดๆละ 33,000
 บาท เปนเงิน 264,000 บาท
2. อุปกรณบันทึกภาพผานเครือขาย 
(Network Video Recorder) แบบ 8 ชอง
 จํานวน 1 เครื่อง ราคา 24,000 บาท (ขอ
 1-2 เกณฑราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานของระบบกลองโทรทัศนวงจรปด
ประจําป)
3. โทรทัศนแอล อีดี (LED TV) ระดับความ
ละเอียดจอภาพ 1366 x 768 พิกเซล 
ขนาด 32 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง ราคา 
8,000 บาท (ราคามาตรฐานครุภัณฑ 
มกราคม 2561)
4. อุปกรณกระจายสัญญาณ (L2 Switch) 
ขนาด 24 ชอง แบบที่ 2 จํานวน 1 เครื่อง 
ราคา 21,000 บาท

502,677 ร.ร.
คลองเมือง

พิทยาคม
อ.จกัราช

สํานกั
การศึกษา

หนา 366 ขอ 7
(คร้ังที่ 2

ผ.08/108)
(กันเงินป 62 

ดําเนนิการป 63)

ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2562 หนา 608-610 , แผนการดําเนินงาน ป 2563 แกไขครั้งที่ 1 หนา 496-498)

รายละเอียด
ของครุภัณฑ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

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

การ หลัก
5. เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 1kVA จํานวน
 1 เครื่อง ราคา 5,900 บาท
(ขอ 4-5 ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ประจําป พ.ศ.
2561 ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561)
6. อุปกรณกระจายสัญญาณเครือขายและ
จายไฟแบบ Industrial PoE จํานวน 1 ชุด 
ราคา 16,388 บาท
7. ตูสําหรับจัดเก็บอุปกรณ 19 นิ้ว ขนาด 
9U พรอมอุปกรณ จํานวน 1 ชุด ราคา 
8,453 บาท
8. อุปกรณแปลงสัญญาณเครือขายผาน
ระบบสายใยแกวนําแสง จํานวน 3 ชุดๆ ละ
 8,025 บาท เปนเงิน 24,075 บาท
9. อุปกรณแปลงสัญญาณเครือขายผาน
ระบบสายใยแกวนําแสง Industrial จํานวน
 1 ชุด ราคา 19,795 บาท
10. สายนําสัญญาณใยแกวนําแสง 12 แกน
 ชนิดติดตั้งภายนอกอาคาร จํานวน 1 ระบบ
 ราคา 26,750 บาท 

รายละเอียด
ของครุภัณฑ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

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

การ หลัก
11. สายนําสัญญาณ UTP CAT5E  ชนิด
ติดตั้งภายนอกอาคาร จํานวน 1 งาน ราคา
 9,095 บาท
12. ตูเหล็กสําหรับเก็บอุปกรณกันน้ํา
ภายนอกอาคาร จํานวน 3 ตูๆ ละ 4,066 
บาท เปนเงิน 12,198 บาท   
13. ชุดแผงจายไฟปองกันไฟฟาลัดวงจร
และกระแสไฟฟากันโชก จํานวน 3 ชุดๆ ละ
 2,889 บาท เปนเงิน 8,667 บาท
14. งานติดตั้งเชื่อมตอสายใยแกวนําแสง
พรอมอุปกรณและคาแรงปลีกยอย จํานวน 
1 งาน ราคา 21,186 บาท
15. งานติดตั้งเมนไฟฟา, งานตั้งคา ทดสอบ
ระบบ, อุปกรณและคาแรงปลีกยอย จํานวน
 1 งาน ราคา 33,170 บาท
(ขอ 6-15 ราคาตามทองตลาด)

รายละเอียด
ของครุภัณฑ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

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

การ หลัก
หนา 366 ขอ 7

(คร้ังที่ 2
ผ.08/108)
(กันเงินป 62 

ดําเนนิการป 64)

7 ติดต้ังระบบกลองโทรทัศนวงจร
ปด (CCTV) พรอมอุปกรณครบ
ชุด จํานวน 8 ชุด ร.ร.คลองเมือง
พิทยาคม  อ.จกัราช

ติดตั้งระบบกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV)
 พรอมอุปกรณครบชุด จํานวน 8 ชุด ร.ร.
คลองเมืองพิทยาคม  อ.จักราช 
ประกอบดวย
1. กลองโทรทัศนวงจรปดชนิดเครือขาย 
แบบมุมมองคงที่สําหรับติดตั้งภายนอก
อาคาร สําหรับใชในงานรักษาความ
ปลอดภัยทั่วไป จํานวน 8 กลองๆละ 
32,000 บาท เปนเงิน 256,000 บาท
2. อุปกรณบันทึกภาพผานเครือขาย 
(Network Video Recorder) แบบ 8 ชอง
 จํานวน 1 เครื่อง ราคา 
22,000 บาท
3. โทรทัศนแอล อีดี (LED TV)  ขนาด 32 
นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง ราคา 
6,500 บาท
4. อุปกรณกระจายสัญญาณ แบบ (L2 
Switch) ขนาด 16 ชอง  จํานวน 1 เครื่อง 
ราคา 2,800 บาท 
5. อุปกรณกระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE
 L2 Switch) ขนาด 8 ชอง จํานวน 2 ชุดๆ
ละ 8,300 บาท เปนเงิน 16,600 บาท
6.เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 2KVA 
จํานวน 1 เครื่อง ราคา 12,000 บาท

494,000 ร.ร.
คลองเมือง

พิทยาคม
อ.จกัราช

สํานกั
การศึกษา

ขอความใหม  เหตุผล แกไขรายละเอียดกิจกรรม แกไขงบประมาณใหตรงตามบัญชีโอน ครั้งที่ 2 และแกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

รายละเอียด
ของครุภัณฑ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

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

การ หลัก
7.เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 1kVA 
จํานวน 3 เครื่องๆ ละ 5,800 บาท เปน
เงิน 17,400 บาท
8.อุปกรณแปลงสัญญาณเครือขายผาน
ระบบสายใยแกวนําแสง จํานวน 6 เครื่องๆ
 ละ 6,500 บาท เปนเงิน 
39,000 บาท
9.ชุดแผงจายไฟปองกันไฟฟาลัดวงจรและ
กระแสไฟฟากันโชก จํานวน 3 ชุดๆ ละ 
2,600 บาท เปนเงิน 7,800 บาท
10.ตูสําหรับจัดเก็บอุปกรณ 19 นิ้ว ขนาด 
9U พรอมอุปกรณ จํานวน 1 ตู ราคา 
7,900 บาท
11.สายนําสัญญาณใยแกวนําแสง 12 แกน
 ชนิดติดตั้งภายนอกอาคาร จํานวน 340 
เมตรๆละ 75 บาท เปนเงิน 25,500 บาท
12.สายนําสัญญาณ UTP CAT5E  ชนิด
ติดตั้งภายนอกอาคาร จํานวน 260 เมตรๆ
ละ 36 บาท เปนเงิน 9,360 บาท

รายละเอียด
ของครุภัณฑ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

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

การ หลัก
13.ตูสําหรับเก็บอุปกรณชนิดกันน้ํา
ภายนอกอาคาร จํานวน 3 ตูๆ ละ 3,800 
บาท เปนเงิน 11,400 บาท
14.งานติดตั้ง, เชื่อมตอระบบสายใยแกว
นําแสงและวัสดุอุปกรณที่เกี่ยวของอ่ืน
ๆ จํานวน 1 งานราคา 31,918 บาท
15.งานติดตั้งกลองวงจรปด, ระบบ
ไฟฟาและวัสดุอุปกรณที่เกี่ยวของอ่ืน
ๆ จํานวน 1 งานราคา 27,822 บาท
-เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
ของระบบกลองโทรทัศนวงจรปด
-ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอรประจําป
-ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑประจําป

รายละเอียด
ของครุภัณฑ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

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

การ หลัก
8 ติดต้ังระบบกลองโทรทัศนวงจร

ปด (CCTV) พรอมอุปกรณครบ
ชุด จํานวน 8 ชุด ร.ร.เฉลียง
พิทยาคม อ.ครบุรี

ติดตั้งระบบกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV)
 พรอมอุปกรณครบชุด จํานวน 8 ชุด ร.ร.
เฉลียงพิทยาคม อ.ครบุรี ประกอบดวย
1. กลองโทรทัศนวงจรปดชนิดเครือขาย 
แบบมุมมองคงที่สําหรับติดตั้งภายนอก
อาคาร สําหรับใชในงานรักษาความ
ปลอดภัยทั่วไป จํานวน 8 ชุดๆละ 33,000
 บาท เปนเงิน 264,000 บาท
2. อุปกรณบันทึกภาพผานเครือขาย 
(Network Video Recorder) แบบ 8 ชอง
 จํานวน 1 เครื่อง ราคา 24,000 บาท (ขอ
 1-2 เกณฑราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานของระบบกลองโทรทัศนวงจรปด
ประจําป)
3. โทรทัศนแอล อีดี (LED TV) ระดับความ
ละเอียดจอภาพ 1366 x 768 พิกเซล 
ขนาด 32 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง ราคา 
8,000 บาท (ราคามาตรฐานครุภัณฑ 
มกราคม 2561)
4. อุปกรณกระจายสัญญาณ (L2 Switch) 
ขนาด 24 ชอง แบบที่ 2 จํานวน 1 เครื่อง 
ราคา 21,000 บาท

502,677 ร.ร.เฉลียง
พิทยาคม
อ.ครบุรี

สํานกั
การศึกษา

หนา 367 ขอ 8
(คร้ังที่ 2

ผ.08/109)
(กันเงินป 62 

ดําเนนิการป 63)

ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2562 หนา 611-613 , แผนการดําเนินงาน ป 2563 แกไขครั้งที่ 1 หนา 502 - 504)

รายละเอียด
ของครุภัณฑ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

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

การ หลัก
5. เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 1kVA จํานวน
 1 เครื่อง ราคา 5,900 บาท
(ขอ 4-5 ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ประจําป พ.ศ.
2561 ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561)
6. อุปกรณกระจายสัญญาณเครือขายและ
จายไฟแบบ Industrial PoE จํานวน 1 ชุด 
ราคา 16,388 บาท
7. ตูสําหรับจัดเก็บอุปกรณ 19 นิ้ว ขนาด 
9U พรอมอุปกรณ จํานวน 1 ชุด ราคา 
8,453 บาท
8. อุปกรณแปลงสัญญาณเครือขายผาน
ระบบสายใยแกวนําแสง จํานวน 3 ชุดๆ ละ
 8,025 บาท เปนเงิน 24,075 บาท
9. อุปกรณแปลงสัญญาณเครือขายผาน
ระบบสายใยแกวนําแสง Industrial จํานวน
 1 ชุด ราคา 19,795 บาท
10. สายนําสัญญาณใยแกวนําแสง 12 แกน
 ชนิดติดตั้งภายนอกอาคาร จํานวน 1 ระบบ
 ราคา 26,750 บาท 

รายละเอียด
ของครุภัณฑ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

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

การ หลัก
11. สายนําสัญญาณ UTP CAT5E  ชนิด
ติดตั้งภายนอกอาคาร จํานวน 1 งาน ราคา
 9,095 บาท
12. ตูเหล็กสําหรับเก็บอุปกรณกันน้ํา
ภายนอกอาคาร จํานวน 3 ตูๆ ละ 4,066 
บาท เปนเงิน 12,198 บาท   
13. ชุดแผงจายไฟปองกันไฟฟาลัดวงจร
และกระแสไฟฟากันโชก จํานวน 3 ชุดๆ ละ
 2,889 บาท เปนเงิน 8,667 บาท
14. งานติดตั้งเชื่อมตอสายใยแกวนําแสง
พรอมอุปกรณและคาแรงปลีกยอย จํานวน 
1 งาน ราคา 21,186 บาท
15. งานติดตั้งเมนไฟฟา, งานตั้งคา ทดสอบ
ระบบ, อุปกรณและคาแรงปลีกยอย จํานวน
 1 งาน ราคา 33,170 บาท
(ขอ 6-15 ราคาตามทองตลาด)

รายละเอียด
ของครุภัณฑ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

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

การ หลัก
หนา 367 ขอ 8

(คร้ังที่ 2
ผ.08/109)
(กันเงินป 62 

ดําเนนิการป 64)

8 ติดต้ังระบบกลองโทรทัศนวงจร
ปด (CCTV) พรอมอุปกรณครบ
ชุด จํานวน 8 ชุด ร.ร.เฉลียง
พิทยาคม อ.ครบุรี

ติดตั้งระบบกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV)
 พรอมอุปกรณครบชุด จํานวน 8 ชุด ร.ร.
เฉลียงพิทยาคม อ.ครบุรี 
ประกอบดวย
1. กลองโทรทัศนวงจรปดชนิดเครือขาย 
แบบมุมมองคงที่สําหรับติดตั้งภายนอก
อาคาร สําหรับใชในงานรักษาความ
ปลอดภัยทั่วไป จํานวน 8 กลองๆละ 
32,000 บาท เปนเงิน 256,000 บาท
2. อุปกรณบันทึกภาพผานเครือขาย 
(Network Video Recorder) แบบ 8 ชอง
 จํานวน 1 เครื่อง ราคา 
22,000 บาท
3. โทรทัศนแอล อีดี (LED TV)  ขนาด 32 
นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง ราคา 
6,500 บาท
4. อุปกรณกระจายสัญญาณ แบบ (L2 
Switch) ขนาด 16 ชอง  จํานวน 1 เครื่อง 
ราคา 2,800 บาท 
5. อุปกรณกระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE
 L2 Switch) ขนาด 8 ชอง จํานวน 2 ชุดๆ
ละ 8,300 บาท เปนเงิน 16,600 บาท
6.เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 2KVA 
จํานวน 1 เครื่อง ราคา 12,000 บาท

496,000 ร.ร.เฉลียง
พิทยาคม
อ.ครบุรี

สํานกั
การศึกษา

ขอความใหม  เหตุผล แกไขรายละเอียดกิจกรรม แกไขงบประมาณใหตรงตามบัญชีโอน ครั้งที่ 2 และแกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

รายละเอียด
ของครุภัณฑ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

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

การ หลัก
7.เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 1kVA 
จํานวน 3 เครื่องๆ ละ 5,800 บาท เปน
เงิน 17,400 บาท
8.อุปกรณแปลงสัญญาณเครือขายผาน
ระบบสายใยแกวนําแสง จํานวน 6 เครื่องๆ
 ละ 6,500 บาท เปนเงิน 
39,000 บาท
9.ชุดแผงจายไฟปองกันไฟฟาลัดวงจรและ
กระแสไฟฟากันโชก จํานวน 3 ชุดๆ ละ 
2,600 บาท เปนเงิน 7,800 บาท
10.ตูสําหรับจัดเก็บอุปกรณ 19 นิ้ว ขนาด 
9U พรอมอุปกรณ จํานวน 1 ตู ราคา 
7,900 บาท
11.สายนําสัญญาณใยแกวนําแสง 12 แกน
 ชนิดติดตั้งภายนอกอาคาร จํานวน 370 
เมตรๆละ 75 บาท เปนเงิน 27,750 บาท
12.สายนําสัญญาณ UTP CAT5E  ชนิด
ติดตั้งภายนอกอาคาร จํานวน 230 เมตรๆ
ละ 36 บาท เปนเงิน 8,280 บาท

รายละเอียด
ของครุภัณฑ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

85



ผด.02/1

 
 

7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

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

การ หลัก
13.ตูสําหรับเก็บอุปกรณชนิดกันน้ํา
ภายนอกอาคาร จํานวน 3 ตูๆ ละ 3,800 
บาท เปนเงิน 11,400 บาท
14.งานติดตั้ง, เชื่อมตอระบบสายใยแกว
นําแสงและวัสดุอุปกรณที่เกี่ยวของอ่ืน
ๆ จํานวน 1 งานราคา 36,950 บาท
15.งานติดตั้งกลองวงจรปด, ระบบ
ไฟฟาและวัสดุอุปกรณที่เกี่ยวของอ่ืน
ๆ จํานวน 1 งานราคา 23,620 บาท
-เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
ของระบบกลองโทรทัศนวงจรปด
-ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอรประจําป
-ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑประจําป

รายละเอียด
ของครุภัณฑ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

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

การ หลัก
9 ติดต้ังระบบกลองโทรทัศนวงจร

ปด (CCTV) พรอมอุปกรณครบ
ชุด จํานวน 8 ชุด 
ร.ร.ชองแมววิทยาคม 
อ.ลําทะเมนชัย

ติดตั้งระบบกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV)
 พรอมอุปกรณครบชุด จํานวน 8 
ชุด ร.ร.ชองแมววิทยาคม อ.ลําทะเมนชัย
ประกอบดวย
1. กลองโทรทัศนวงจรปดชนิดเครือขาย 
แบบมุมมองคงที่สําหรับติดตั้งภายนอก
อาคาร สําหรับใชในงานรักษาความ
ปลอดภัยทั่วไป จํานวน 8 ชุดๆละ 33,000
 บาท เปนเงิน 264,000 บาท
2. อุปกรณบันทึกภาพผานเครือขาย 
(Network Video Recorder) แบบ 8 ชอง
 จํานวน 1 เครื่อง ราคา 24,000 บาท (ขอ
 1-2 เกณฑราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานของระบบกลองโทรทัศนวงจรปด
ประจําป)
3. โทรทัศนแอล อีดี (LED TV) ระดับความ
ละเอียดจอภาพ 1366 x 768 พิกเซล 
ขนาด 32 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง ราคา 
8,000 บาท (ราคามาตรฐานครุภัณฑ 
มกราคม 2561)
4. อุปกรณกระจายสัญญาณ (L2 Switch) 
ขนาด 24 ชอง แบบที่ 2 จํานวน 1 เครื่อง 
ราคา 21,000 บาท

502,677 ร.ร.ชองแมว
วิทยาคม 

อ.ลําทะเมน
ชัย

สํานกั
การศึกษา

หนา 369 ขอ 9
(คร้ังที่ 2

ผ.08/110)
(กันเงินป 62 

ดําเนนิการป 63)

ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2562 หนา 614-616 แกไข ครั้งที่ 1 หนา 63-65 , แผนการดําเนินงาน ป 2563 แกไขครั้งที่ 1 หนา 508 - 510)

รายละเอียด
ของครุภัณฑ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

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

การ หลัก
5. เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 1kVA จํานวน
 1 เครื่อง ราคา 5,900 บาท
(ขอ 4-5 ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ประจําป พ.ศ.
2561 ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561)
6. อุปกรณกระจายสัญญาณเครือขายและ
จายไฟแบบ Industrial PoE จํานวน 1 ชุด 
ราคา 16,388 บาท
7. ตูสําหรับจัดเก็บอุปกรณ 19 นิ้ว ขนาด 
9U พรอมอุปกรณ จํานวน 1 ชุด ราคา 
8,453 บาท
8. อุปกรณแปลงสัญญาณเครือขายผาน
ระบบสายใยแกวนําแสง จํานวน 3 ชุดๆ ละ
 8,025 บาท เปนเงิน 24,075 บาท
9. อุปกรณแปลงสัญญาณเครือขายผาน
ระบบสายใยแกวนําแสง Industrial จํานวน
 1 ชุด ราคา 19,795 บาท
10. สายนําสัญญาณใยแกวนําแสง 12 แกน
 ชนิดติดตั้งภายนอกอาคาร จํานวน 1 ระบบ
 ราคา 26,750 บาท 

รายละเอียด
ของครุภัณฑ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

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

การ หลัก
11. สายนําสัญญาณ UTP CAT5E  ชนิด
ติดตั้งภายนอกอาคาร จํานวน 1 งาน ราคา
 9,095 บาท
12. ตูเหล็กสําหรับเก็บอุปกรณกันน้ํา
ภายนอกอาคาร จํานวน 3 ตูๆ ละ 4,066 
บาท เปนเงิน 12,198 บาท   
13. ชุดแผงจายไฟปองกันไฟฟาลัดวงจร
และกระแสไฟฟากันโชก จํานวน 3 ชุดๆ ละ
 2,889 บาท เปนเงิน 8,667 บาท
14. งานติดตั้งเชื่อมตอสายใยแกวนําแสง
พรอมอุปกรณและคาแรงปลีกยอย จํานวน 
1 งาน ราคา 21,186 บาท
15. งานติดตั้งเมนไฟฟา, งานตั้งคา ทดสอบ
ระบบ, อุปกรณและคาแรงปลีกยอย จํานวน
 1 งาน ราคา 33,170 บาท
(ขอ 6-15 ราคาตามทองตลาด)

รายละเอียด
ของครุภัณฑ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

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

การ หลัก
หนา 369 ขอ 9

(คร้ังที่ 2
ผ.08/110)
(กันเงินป 62 

ดําเนนิการป 64)

9 ติดต้ังระบบกลองโทรทัศนวงจร
ปด (CCTV) พรอมอุปกรณครบ
ชุด จํานวน 8 ชุด 
ร.ร.ชองแมววิทยาคม 
อ.ลําทะเมนชัย

ติดตั้งระบบกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV)
 พรอมอุปกรณครบชุด จํานวน 8 ชุด ร.ร.
ชองแมววิทยาคม อ.ลําทะเมนชัย
ประกอบดวย
1. กลองโทรทัศนวงจรปดชนิดเครือขาย 
แบบมุมมองคงที่สําหรับติดตั้งภายนอก
อาคาร สําหรับใชในงานรักษาความ
ปลอดภัยทั่วไป จํานวน 8 กลองๆละ 
32,000 บาท เปนเงิน 256,000 บาท
2. อุปกรณบันทึกภาพผานเครือขาย 
(Network Video Recorder) แบบ 8 ชอง
 จํานวน 1 เครื่อง ราคา 22,000 บาท
3. โทรทัศนแอล อีดี (LED TV)  ขนาด 32 
นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง ราคา 
6,500 บาท
4. อุปกรณกระจายสัญญาณ แบบ (L2 
Switch) ขนาด 16 ชอง  จํานวน 1 เครื่อง 
ราคา 2,800 บาท 
5. อุปกรณกระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE
 L2 Switch) ขนาด 8 ชอง จํานวน 2 ชุดๆ
ละ 8,300 บาท เปนเงิน 16,600 บาท
6.เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 2KVA 
จํานวน 1 เครื่อง ราคา 12,000 บาท

496,800 ร.ร.ชองแมว
วิทยาคม อ.
ลําทะเมนชัย

สํานกั
การศึกษา

ขอความใหม  เหตุผล แกไขรายละเอียดกิจกรรม แกไขงบประมาณใหตรงตามบัญชีโอน ครั้งที่ 2 และแกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

รายละเอียด
ของครุภัณฑ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

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

การ หลัก
7.เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 1kVA 
จํานวน 3 เครื่องๆ ละ 5,800 บาท เปน
เงิน 17,400 บาท
8.อุปกรณแปลงสัญญาณเครือขายผาน
ระบบสายใยแกวนําแสง จํานวน 6 เครื่องๆ
 ละ 6,500 บาท เปนเงิน 
39,000 บาท
9.ชุดแผงจายไฟปองกันไฟฟาลัดวงจรและ
กระแสไฟฟากันโชก จํานวน 3 ชุดๆ ละ 
2,600 บาท เปนเงิน 7,800 บาท
10.ตูสําหรับจัดเก็บอุปกรณ 19 นิ้ว ขนาด 
9U พรอมอุปกรณ จํานวน 1 ตู ราคา 
7,900 บาท
11.สายนําสัญญาณใยแกวนําแสง 12 แกน
 ชนิดติดตั้งภายนอกอาคาร จํานวน 370 
เมตรๆละ 75 บาท เปนเงิน 27,750 บาท
12.สายนําสัญญาณ UTP CAT5E  ชนิด
ติดตั้งภายนอกอาคาร จํานวน 200 เมตรๆ
ละ 36 บาท เปนเงิน 7,200 บาท

รายละเอียด
ของครุภัณฑ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

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

การ หลัก
13.ตูสําหรับเก็บอุปกรณชนิดกันน้ํา
ภายนอกอาคาร จํานวน 3 ตูๆ ละ 3,800 
บาท เปนเงิน 11,400 บาท
14.งานติดตั้ง, เชื่อมตอระบบสายใยแกว
นําแสงและวัสดุอุปกรณที่เกี่ยวของอ่ืน
ๆ จํานวน 1 งานราคา 34,698 บาท
15.งานติดตั้งกลองวงจรปด, ระบบ
ไฟฟาและวัสดุอุปกรณที่เกี่ยวของอ่ืน
ๆ จํานวน 1 งานราคา 27,752 บาท
-เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
ของระบบกลองโทรทัศนวงจรปด
-ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอรประจําป
-ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑประจําป

รายละเอียด
ของครุภัณฑ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

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

การ หลัก
10 ติดต้ังระบบกลองโทรทัศนวงจร

ปด (CCTV) พรอมอุปกรณครบ
ชุด จํานวน 8 ชุด ร.ร.ดอนไพล
วิทยาคม อ.โชคชัย

ติดตั้งระบบกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV)
 พรอมอุปกรณครบชุด จํานวน 
8 ชุด  ร.ร.ดอนไพลวิทยาคม อ.โชคชัย
ประกอบดวย
1. กลองโทรทัศนวงจรปดชนิดเครือขาย 
แบบมุมมองคงที่สําหรับติดตั้งภายนอก
อาคาร สําหรับใชในงานรักษาความ
ปลอดภัยทั่วไป จํานวน 8 ชุดๆละ 33,000
 บาท เปนเงิน 264,000 บาท
2. อุปกรณบันทึกภาพผานเครือขาย 
(Network Video Recorder) แบบ 8 ชอง
 จํานวน 1 เครื่อง ราคา 24,000 บาท (ขอ
 1-2 เกณฑราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานของระบบกลองโทรทัศนวงจรปด
ประจําป)
3. โทรทัศนแอล อีดี (LED TV) ระดับความ
ละเอียดจอภาพ 1366 x 768 พิกเซล 
ขนาด 32 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง ราคา 
8,000 บาท (ราคามาตรฐานครุภัณฑ 
มกราคม 2561)
4. อุปกรณกระจายสัญญาณ (L2 Switch) 
ขนาด 24 ชอง แบบที่ 2 จํานวน 1 เครื่อง 
ราคา 21,000 บาท

502,677 ร.ร.ดอน
ไพลวิทยาคม
 อ.โชคชัย

สํานกั
การศึกษา

หนา 370 ขอ 
10

(คร้ังที่ 2
ผ.08/110)
(กันเงินป62 

ดําเนนิการป 63)

ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2562 หนา 617-619 , แผนการดําเนินงาน ป 2563 แกไขครั้งที่ 1 หนา 514 - 516)

รายละเอียด
ของครุภัณฑ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

5. เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 1kVA จํานวน
 1 เครื่อง ราคา 5,900 บาท
(ขอ 4-5 ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ประจําป พ.ศ.
2561 ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561)
6. อุปกรณกระจายสัญญาณเครือขายและ
จายไฟแบบ Industrial PoE จํานวน 1 ชุด 
ราคา 16,388 บาท
7. ตูสําหรับจัดเก็บอุปกรณ 19 นิ้ว ขนาด 
9U พรอมอุปกรณ จํานวน 1 ชุด ราคา 
8,453 บาท
8. อุปกรณแปลงสัญญาณเครือขายผาน
ระบบสายใยแกวนําแสง จํานวน 3 ชุดๆ ละ
 8,025 บาท   เปนเงิน 24,075 บาท 
9. อุปกรณแปลงสัญญาณเครือขายผาน
ระบบสายใยแกวนําแสง Industrial จํานวน
 1 ชุด ราคา 19,795 บาท
10. สายนําสัญญาณใยแกวนําแสง 12 แกน
 ชนิดติดตั้งภายนอกอาคาร จํานวน 1 ระบบ
 ราคา 26,750 บาท

ครุภัณฑ
ลําดับ

ที่
รายละเอียด
ของครุภัณฑ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 หมาย
เหตุต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

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

การ หลัก
11. สายนําสัญญาณ UTP CAT5E  ชนิด
ติดตั้งภายนอกอาคาร จํานวน 1 งาน ราคา
 9,095 บาท
12. ตูเหล็กสําหรับเก็บอุปกรณกันน้ํา
ภายนอกอาคาร จํานวน 3 ตูๆ ละ 4,066 
บาท เปนเงิน 12,198 บาท   
13. ชุดแผงจายไฟปองกันไฟฟาลัดวงจร
และกระแสไฟฟากันโชก จํานวน 3 ชุดๆ ละ
 2,889 บาท เปนเงิน 8,667 บาท
14. งานติดตั้งเชื่อมตอสายใยแกวนําแสง
พรอมอุปกรณและคาแรงปลีกยอย จํานวน 
1 งาน ราคา 21,186 บาท
15. งานติดตั้งเมนไฟฟา, งานตั้งคา ทดสอบ
ระบบ, อุปกรณและคาแรงปลีกยอย จํานวน
 1 งาน ราคา 33,170 บาท
(ขอ 6-15 ราคาตามทองตลาด)

รายละเอียด
ของครุภัณฑ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

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

การ หลัก
หนา 370 

ขอ 10
(คร้ังที่ 2

ผ.08/111)
(กันเงินป 62 

ดําเนนิการป 64)

10 ติดต้ังระบบกลองโทรทัศนวงจร
ปด (CCTV) พรอมอุปกรณครบ
ชุด จํานวน 8 ชุด ร.ร.ดอนไพล
วิทยาคม อ.โชคชัย

ติดตั้งระบบกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV)
 พรอมอุปกรณครบชุด จํานวน 8 ชุด ร.ร.
ดอนไพลวิทยาคม อ.โชคชัย 
ประกอบดวย
1. กลองโทรทัศนวงจรปดชนิดเครือขาย 
แบบมุมมองคงที่สําหรับติดตั้งภายนอก
อาคาร สําหรับใชในงานรักษาความ
ปลอดภัยทั่วไป จํานวน 8 กลองๆละ 
32,000 บาท เปนเงิน 256,000 บาท
2. อุปกรณบันทึกภาพผานเครือขาย 
(Network Video Recorder) แบบ 8 ชอง
 จํานวน 1 เครื่อง ราคา 
22,000 บาท
3. โทรทัศนแอล อีดี (LED TV)  ขนาด 32 
นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง ราคา 
6,500 บาท
4. อุปกรณกระจายสัญญาณ แบบ (L2 
Switch) ขนาด 16 ชอง  จํานวน 1 เครื่อง 
ราคา 2,800 บาท 
5. อุปกรณกระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE
 L2 Switch) ขนาด 8 ชอง จํานวน 2 ชุดๆ
ละ 8,300 บาท เปนเงิน 16,600 บาท
6.เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 2KVA 
จํานวน 1 เครื่อง ราคา 12,000 บาท

493,800 ร.ร.ดอน
ไพลวิทยาคม
 อ.โชคชัย

สํานกั
การศึกษา

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ขอความใหม  เหตุผล แกไขรายละเอียดกิจกรรม แกไขงบประมาณใหตรงตามบัญชีโอน ครั้งที่ 2 และแกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

รายละเอียด
ของครุภัณฑ
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7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

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

การ หลัก
7.เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 1kVA 
จํานวน 3 เครื่องๆ ละ 5,800 บาท เปน
เงิน 17,400 บาท
8.อุปกรณแปลงสัญญาณเครือขายผาน
ระบบสายใยแกวนําแสง จํานวน 6 เครื่องๆ
ละ 6,500 บาท เปนเงิน 
39,000 บาท
9.ชุดแผงจายไฟปองกันไฟฟาลัดวงจรและ
กระแสไฟฟากันโชก จํานวน 3 ชุดๆ ละ 
2,600 บาท เปนเงิน 7,800 บาท
10.ตูสําหรับจัดเก็บอุปกรณ 19 นิ้ว ขนาด 
9U พรอมอุปกรณ จํานวน 1 ตู ราคา 
7,900 บาท
11.สายนําสัญญาณใยแกวนําแสง 12 แกน
 ชนิดติดตั้งภายนอกอาคาร จํานวน 350 
เมตรๆละ 75 บาท เปนเงิน 26,250 บาท
12.สายนําสัญญาณ UTP CAT5E  ชนิด
ติดตั้งภายนอกอาคาร จํานวน 250 เมตรๆ
ละ 36 บาท เปนเงิน 9,000 บาท

รายละเอียด
ของครุภัณฑ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

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

การ หลัก
13.ตูสําหรับเก็บอุปกรณชนิดกันน้ํา
ภายนอกอาคาร จํานวน 3 ตูๆ ละ 3,800 
บาท เปนเงิน 11,400 บาท
14.งานติดตั้ง, เชื่อมตอระบบสายใยแกว
นําแสงและวัสดุอุปกรณที่เกี่ยวของอ่ืน
ๆ จํานวน 1 งานราคา 34,840 บาท
15.งานติดตั้งกลองวงจรปด, ระบบ
ไฟฟาและวัสดุอุปกรณที่เกี่ยวของอ่ืน
ๆ จํานวน 1 งานราคา 24,310 บาท
-เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
ของระบบกลองโทรทัศนวงจรปด
-ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอรประจําป
-ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑประจําป

รายละเอียด
ของครุภัณฑ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

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

การ หลัก

ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2562 หนา 620-622 , แผนการดําเนินงาน ป 2563 แกไขครั้งที่ 1 หนา 520 - 522)

รายละเอียด
ของครุภัณฑ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หนา 371 
ขอ 11
(คร้ังที่ 2

ผ.08/112)
(กันเงินป 62 

ดําเนนิการป 63)

11 ติดต้ังระบบกลองโทรทัศนวงจร
ปด (CCTV) พรอมอุปกรณครบ
ชุด จํานวน 8 ชุด ร.ร.
ดานเกวียนวิทยา อ.โชคชัย

ติดตั้งระบบกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV)
 พรอมอุปกรณครบชุด  
จํานวน 8 ชุด ร.ร.ดานเกวียนวิทยา
 อ.โชคชัย ประกอบดวย
1. กลองโทรทัศนวงจรปดชนิดเครือขาย 
แบบมุมมองคงที่สําหรับติดตั้งภายนอก
อาคาร สําหรับใชในงานรักษาความ
ปลอดภัยทั่วไป จํานวน 8 ชุดๆละ 33,000
 บาท เปนเงิน 264,000 บาท
2. อุปกรณบันทึกภาพผานเครือขาย 
(Network Video Recorder) แบบ 8 ชอง
 จํานวน 1 เครื่อง ราคา 24,000 บาท (ขอ
 1-2 เกณฑราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานของระบบกลองโทรทัศนวงจรปด
ประจําป)
3. โทรทัศนแอล อีดี (LED TV) ระดับความ
ละเอียดจอภาพ 1366 x 768 พิกเซล 
ขนาด 32 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง ราคา 
8,000 บาท (ราคามาตรฐานครุภัณฑ 
มกราคม 2561)
4. อุปกรณกระจายสัญญาณ (L2 Switch) 
ขนาด 24 ชอง แบบที่ 2 จํานวน 1 เครื่อง 
ราคา 21,000 บาท

502,677 ร.ร.
ดานเกวียน

วิทยา 
อ.โชคชัย

สํานกั
การศึกษา
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7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

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

การ หลัก
5. เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 1kVA จํานวน
 1 เครื่อง ราคา 5,900 บาท
(ขอ 4-5 ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ประจําป พ.ศ.
2561 ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561)
6. อุปกรณกระจายสัญญาณเครือขายและ
จายไฟแบบ Industrial PoE จํานวน 1 ชุด 
ราคา 16,388 บาท
7. ตูสําหรับจัดเก็บอุปกรณ 19 นิ้ว ขนาด 
9U พรอมอุปกรณ จํานวน 1 ชุด ราคา 
8,453 บาท
8. อุปกรณแปลงสัญญาณเครือขายผาน
ระบบสายใยแกวนําแสง จํานวน 3 ชุดๆ ละ
 8,025 บาท   เปนเงิน 24,075 บาท 
9. อุปกรณแปลงสัญญาณเครือขายผาน
ระบบสายใยแกวนําแสง Industrial จํานวน
 1 ชุด ราคา 19,795 บาท
10. สายนําสัญญาณใยแกวนําแสง 12 แกน
 ชนิดติดตั้งภายนอกอาคาร จํานวน 1 ระบบ
 ราคา 26,750 บาท

รายละเอียด
ของครุภัณฑ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

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

การ หลัก
11. สายนําสัญญาณ UTP CAT5E  ชนิด
ติดตั้งภายนอกอาคาร จํานวน 1 งาน ราคา
 9,095 บาท
12. ตูเหล็กสําหรับเก็บอุปกรณกันน้ํา
ภายนอกอาคาร จํานวน 3 ตูๆ ละ 4,066 
บาท เปนเงิน 12,198 บาท   
13. ชุดแผงจายไฟปองกันไฟฟาลัดวงจร
และกระแสไฟฟากันโชก จํานวน 3 ชุดๆ ละ
 2,889 บาท เปนเงิน 8,667 บาท
14. งานติดตั้งเชื่อมตอสายใยแกวนําแสง
พรอมอุปกรณและคาแรงปลีกยอย จํานวน 
1 งาน ราคา 21,186 บาท
15. งานติดตั้งเมนไฟฟา, งานตั้งคา ทดสอบ
ระบบ, อุปกรณและคาแรงปลีกยอย จํานวน
 1 งาน ราคา 33,170 บาท
(ขอ 6-15 ราคาตามทองตลาด)

รายละเอียด
ของครุภัณฑ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

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

การ หลัก

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ขอความใหม  เหตุผล แกไขรายละเอียดกิจกรรม แกไขงบประมาณใหตรงตามบัญชีโอน ครั้งที่ 2 และแกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

รายละเอียด
ของครุภัณฑ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

หนา 371 
ขอ 11
(คร้ังที่ 2

ผ.08/112)
(กันเงินป 62 

ดําเนนิการป 64)

11 ติดต้ังระบบกลองโทรทัศนวงจร
ปด (CCTV) พรอมอุปกรณครบ
ชุด จํานวน 8 ชุด ร.ร.ดานเกวียน
วิทยา อ.โชคชัย

ติดตั้งระบบกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV)
 พรอมอุปกรณครบชุด จํานวน 8 ชุด ร.ร.
ดานเกวียนวิทยา อ.โชคชัย 
ประกอบดวย
1. กลองโทรทัศนวงจรปดชนิดเครือขาย 
แบบมุมมองคงที่สําหรับติดตั้งภายนอก
อาคาร สําหรับใชในงานรักษาความ
ปลอดภัยทั่วไป จํานวน 8 กลองๆละ 
32,000 บาท เปนเงิน 256,000 บาท
2. อุปกรณบันทึกภาพผานเครือขาย 
(Network Video Recorder) แบบ 8 ชอง
 จํานวน 1 เครื่อง ราคา 
22,000 บาท
3. โทรทัศนแอล อีดี (LED TV)  ขนาด 32 
นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง ราคา 
6,500 บาท
4. อุปกรณกระจายสัญญาณ แบบ (L2 
Switch) ขนาด 16 ชอง  จํานวน 1 เครื่อง 
ราคา 2,800 บาท 
5. อุปกรณกระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE
 L2 Switch) ขนาด 8 ชอง จํานวน 2 ชุดๆ
ละ 8,300 บาท เปนเงิน 16,600 บาท
6.เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 2KVA 
จํานวน 1 เครื่อง ราคา 12,000 บาท

495,990 ร.ร.ดาน
เกวียนวิทยา

อ.โชคชัย

สํานกั
การศึกษา
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7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

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

การ หลัก
7.เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 1kVA 
จํานวน 3 เครื่องๆ ละ 5,800 บาท เปน
เงิน 17,400 บาท
8.อุปกรณแปลงสัญญาณเครือขายผาน
ระบบสายใยแกวนําแสง จํานวน 6 เครื่องๆ
 ละ 6,500 บาท เปนเงิน 
39,000 บาท
9.ชุดแผงจายไฟปองกันไฟฟาลัดวงจรและ
กระแสไฟฟากันโชก จํานวน 3 ชุดๆ ละ 
2,600 บาท เปนเงิน 7,800 บาท
10.ตูสําหรับจัดเก็บอุปกรณ 19 นิ้ว ขนาด 
9U พรอมอุปกรณ จํานวน 1 ตู ราคา 
7,900 บาท
11.สายนําสัญญาณใยแกวนําแสง 12 แกน
 ชนิดติดตั้งภายนอกอาคาร จํานวน 360 
เมตรๆละ 75 บาท เปนเงิน 27,000 บาท
12.สายนําสัญญาณ UTP CAT5E  ชนิด
ติดตั้งภายนอกอาคาร จํานวน 200 เมตรๆ
ละ 36 บาท เปนเงิน 7,200 บาท

รายละเอียด
ของครุภัณฑ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

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

การ หลัก
13.ตูสําหรับเก็บอุปกรณชนิดกันน้ํา
ภายนอกอาคาร จํานวน 3 ตูๆ ละ 3,800 
บาท เปนเงิน 11,400 บาท
14.งานติดตั้ง, เชื่อมตอระบบสายใยแกว
นําแสงและวัสดุอุปกรณที่เกี่ยวของอ่ืน
ๆ จํานวน 1 งานราคา 36,990 บาท
15.งานติดตั้งกลองวงจรปด, ระบบ
ไฟฟาและวัสดุอุปกรณที่เกี่ยวของอ่ืน
ๆ จํานวน 1 งานราคา 25,400 บาท
-เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
ของระบบกลองโทรทัศนวงจรปด
-ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอรประจําป
-ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑประจําป

ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
รายละเอียด
ของครุภัณฑ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย.
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7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ครุภัณฑ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
สํานกั

การศึกษา

ลําดับ
ที่

หนา 3712
ขอ 12
(คร้ังที่ 2

ผ.08/113)
(กันเงินป 62 

ดําเนนิการป 63)

ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2562 หนา 623-625 , แผนการดําเนินงาน ป 2563 แกไขครั้งที่ 1 หนา 526 - 528)

รายละเอียด
ของครุภัณฑ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

12 ติดต้ังระบบกลองโทรทัศนวงจร
ปด (CCTV) พรอมอุปกรณครบ
ชุด จํานวน 8 ชุด ร.ร. ตลาดไทร
พิทยาคม อ.ชุมพวง

ติดตั้งระบบกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV)
 พรอมอุปกรณครบชุด  
จํานวน 8 ชุด ร.ร. ตลาดไทรพิทยาคม 
อ.ชุมพวง ประกอบดวย
1. กลองโทรทัศนวงจรปดชนิดเครือขาย 
แบบมุมมองคงที่สําหรับติดตั้งภายนอก
อาคาร สําหรับใชในงานรักษาความ
ปลอดภัยทั่วไป จํานวน 8 ชุดๆละ 33,000
 บาท เปนเงิน 264,000 บาท
2. อุปกรณบันทึกภาพผานเครือขาย 
(Network Video Recorder) แบบ 8 ชอง
 จํานวน 1 เครื่อง ราคา 24,000 บาท (ขอ
 1-2 เกณฑราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานของระบบกลองโทรทัศนวงจรปด
ประจําป)
3. โทรทัศนแอล อีดี (LED TV) ระดับความ
ละเอียดจอภาพ 1366 x 768 พิกเซล 
ขนาด 32 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง ราคา 
8,000 บาท (ราคามาตรฐานครุภัณฑ 
มกราคม 2561)
4. อุปกรณกระจายสัญญาณ (L2 Switch) 
ขนาด 24 ชอง แบบที่ 2 จํานวน 1 เครื่อง 
ราคา 21,000 บาท

502,677 ร.ร. ตลาด
ไทรพิทยา

คม อ.ชุมพวง
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7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

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

การ หลัก
5. เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 1kVA จํานวน
 1 เครื่อง ราคา 5,900 บาท
(ขอ 4-5 ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ประจําป พ.ศ.
2561 ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561)
6. อุปกรณกระจายสัญญาณเครือขายและ
จายไฟแบบ Industrial PoE จํานวน 1 ชุด 
ราคา 16,388 บาท
7. ตูสําหรับจัดเก็บอุปกรณ 19 นิ้ว ขนาด 
9U พรอมอุปกรณ จํานวน 1 ชุด ราคา 
8,453 บาท
8. อุปกรณแปลงสัญญาณเครือขายผาน
ระบบสายใยแกวนําแสง จํานวน 3 ชุดๆ ละ
 8,025 บาท   เปนเงิน 24,075 บาท 
9. อุปกรณแปลงสัญญาณเครือขายผาน
ระบบสายใยแกวนําแสง Industrial จํานวน
 1 ชุด ราคา 19,795 บาท
10. สายนําสัญญาณใยแกวนําแสง 12 แกน
 ชนิดติดตั้งภายนอกอาคาร จํานวน 1 ระบบ
 ราคา 26,750 บาท

พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

รายละเอียด
ของครุภัณฑ

พ.ศ.2562
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7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

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

การ หลัก
11. สายนําสัญญาณ UTP CAT5E  ชนิด
ติดตั้งภายนอกอาคาร จํานวน 1 งาน ราคา
 9,095 บาท
12. ตูเหล็กสําหรับเก็บอุปกรณกันน้ํา
ภายนอกอาคาร จํานวน 3 ตูๆ ละ 4,066 
บาท เปนเงิน 12,198 บาท   
13. ชุดแผงจายไฟปองกันไฟฟาลัดวงจร
และกระแสไฟฟากันโชก จํานวน 3 ชุดๆ ละ
 2,889 บาท เปนเงิน 8,667 บาท
14. งานติดตั้งเชื่อมตอสายใยแกวนําแสง
พรอมอุปกรณและคาแรงปลีกยอย จํานวน 
1 งาน ราคา 21,186 บาท
15. งานติดตั้งเมนไฟฟา, งานตั้งคา ทดสอบ
ระบบ, อุปกรณและคาแรงปลีกยอย จํานวน
 1 งาน ราคา 33,170 บาท
(ขอ 6-15 ราคาตามทองตลาด)

รายละเอียด
ของครุภัณฑ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

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

การ หลัก
หนา 372
ขอ 12
(คร้ังที่ 2

ผ.08/113)
(กันเงินป 62 

ดําเนนิการป 64)

ขอความใหม  เหตุผล แกไขรายละเอียดกิจกรรม แกไขงบประมาณใหตรงตามบัญชีโอน ครั้งที่ 2 และแกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

รายละเอียด
ของครุภัณฑ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

12 ติดต้ังระบบกลองโทรทัศนวงจร
ปด (CCTV) พรอมอุปกรณครบ
ชุด จํานวน 8 ชุด ร.ร. ตลาดไทร
พิทยาคม อ.ชุมพวง

ติดตั้งระบบกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV)
 พรอมอุปกรณครบชุด จํานวน 8 ชุด ร.ร. 
ตลาดไทรพิทยาคม อ.ชุมพวง 
ประกอบดวย
1. กลองโทรทัศนวงจรปดชนิดเครือขาย 
แบบมุมมองคงที่สําหรับติดตั้งภายนอก
อาคาร สําหรับใชในงานรักษาความ
ปลอดภัยทั่วไป จํานวน 8 กลองๆละ 
32,000 บาท เปนเงิน 256,000 บาท
2. อุปกรณบันทึกภาพผานเครือขาย 
(Network Video Recorder) แบบ 8 ชอง
 จํานวน 1 เครื่อง ราคา 
22,000 บาท
3. โทรทัศนแอล อีดี (LED TV)  ขนาด 32 
นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง ราคา 
6,500 บาท
4. อุปกรณกระจายสัญญาณ แบบ (L2 
Switch) ขนาด 16 ชอง  จํานวน 1 เครื่อง 
ราคา 2,800 บาท 
5. อุปกรณกระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE
 L2 Switch) ขนาด 8 ชอง จํานวน 2 ชุดๆ
ละ 8,300 บาท เปนเงิน 16,600 บาท
6.เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 2KVA 
จํานวน 1 เครื่อง ราคา 12,000 บาท

496,990 ร.ร. ตลาด
ไทรพิทยา

คม อ.ชุมพวง

สํานกั
การศึกษา
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7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

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

การ หลัก
7.เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 1kVA 
จํานวน 3 เครื่องๆ ละ 5,800 บาท เปน
เงิน 17,400 บาท
8.อุปกรณแปลงสัญญาณเครือขายผาน
ระบบสายใยแกวนําแสง จํานวน 6 ชุดๆ ละ
 6,500 บาท เปนเงิน 
39,000 บาท
9.ชุดแผงจายไฟปองกันไฟฟาลัดวงจรและ
กระแสไฟฟากันโชก จํานวน 3 ชุดๆ ละ 
2,600 บาท เปนเงิน 7,800 บาท
10.ตูสําหรับจัดเก็บอุปกรณ 19 นิ้ว ขนาด 
9U พรอมอุปกรณ จํานวน 1 ตู ราคา 
7,900 บาท
11.สายนําสัญญาณใยแกวนําแสง 12 แกน
 ชนิดติดตั้งภายนอกอาคาร จํานวน 390 
เมตรๆละ 75 บาท เปนเงิน 29,250 บาท
12.สายนําสัญญาณ UTP CAT5E  ชนิด
ติดตั้งภายนอกอาคาร จํานวน 230 เมตรๆ
ละ 36 บาท เปนเงิน 8,280 บาท

รายละเอียด
ของครุภัณฑ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

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

การ หลัก
13.ตูสําหรับเก็บอุปกรณชนิดกันน้ํา
ภายนอกอาคาร จํานวน 3 ตูๆ ละ 3,800 
บาท เปนเงิน 11,400 บาท
14.งานติดตั้ง, เชื่อมตอระบบสายใยแกว
นําแสงและวัสดุอุปกรณที่เกี่ยวของอ่ืน
ๆ จํานวน 1 งานราคา 36,990 บาท
15.งานติดตั้งกลองวงจรปด, ระบบ
ไฟฟาและวัสดุอุปกรณที่เกี่ยวของอ่ืน
ๆ จํานวน 1 งานราคา 23,070 บาท
-เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
ของระบบกลองโทรทัศนวงจรปด
-ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอรประจําป
-ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑประจําป

รายละเอียด
ของครุภัณฑ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

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

การ หลัก
หนา 373
ขอ 13
(คร้ังที่ 2

ผ.08/114)
(กันเงินป 62 

ดําเนนิการป 63)

13 ติดต้ังระบบกลองโทรทัศนวงจร
ปด (CCTV) พรอมอุปกรณครบ
ชุด จํานวน 8 ชุด ร.ร.
เตรียมอุดมศึกษานอมเกลาฯ อ.
เมือง

ติดตั้งระบบกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV)
 พรอมอุปกรณครบชุด  
จํานวน 8 ชุด ร.ร. เตรียมอุดมศึกษานอม
เกลาฯ อ.เมือง ประกอบดวย
1. กลองโทรทัศนวงจรปดชนิดเครือขาย 
แบบมุมมองคงที่สําหรับติดตั้งภายนอก
อาคาร สําหรับใชในงานรักษาความ
ปลอดภัยทั่วไป จํานวน 8 ชุดๆละ 33,000
 บาท เปนเงิน 264,000 บาท
2. อุปกรณบันทึกภาพผานเครือขาย 
(Network Video Recorder) แบบ 8 ชอง
 จํานวน 1 เครื่อง ราคา 24,000 บาท (ขอ
 1-2 เกณฑราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานของระบบกลองโทรทัศนวงจรปด
ประจําป)
3. โทรทัศนแอล อีดี (LED TV) ระดับความ
ละเอียดจอภาพ 1366 x 768 พิกเซล 
ขนาด 32 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง ราคา 
8,000 บาท (ราคามาตรฐานครุภัณฑ 
มกราคม 2561)
4. อุปกรณกระจายสัญญาณ (L2 Switch) 
ขนาด 24 ชอง แบบที่ 2 จํานวน 1 เครื่อง 
ราคา 21,000 บาท

502,677 ร.ร.
เตรียม

อุดมศึกษา
นอมเกลาฯ 

อ.เมือง

สํานกั
การศึกษา

ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2562 หนา 626-628 , แผนการดําเนินงาน ป 2563 แกไขครั้งที่ 1 หนา 532 - 534)

รายละเอียด
ของครุภัณฑ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

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

การ หลัก
5. เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 1kVA จํานวน
 1 เครื่อง ราคา 5,900 บาท
(ขอ 4-5 ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ประจําป พ.ศ.
2561 ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561)
6. อุปกรณกระจายสัญญาณเครือขายและ
จายไฟแบบ Industrial PoE จํานวน 1 ชุด 
ราคา 16,388 บาท
7. ตูสําหรับจัดเก็บอุปกรณ 19 นิ้ว ขนาด 
9U พรอมอุปกรณ จํานวน 1 ชุด ราคา 
8,453 บาท
8. อุปกรณแปลงสัญญาณเครือขายผาน
ระบบสายใยแกวนําแสง จํานวน 3 ชุดๆ ละ
 8,025 บาท   เปนเงิน 24,075 บาท 
9. อุปกรณแปลงสัญญาณเครือขายผาน
ระบบสายใยแกวนําแสง Industrial จํานวน
 1 ชุด ราคา 19,795 บาท
10. สายนําสัญญาณใยแกวนําแสง 12 แกน
 ชนิดติดตั้งภายนอกอาคาร จํานวน 1 ระบบ
 ราคา 26,750 บาท

รายละเอียด
ของครุภัณฑ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

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

การ หลัก
11. สายนําสัญญาณ UTP CAT5E  ชนิด
ติดตั้งภายนอกอาคาร จํานวน 1 งาน ราคา
 9,095 บาท
12. ตูเหล็กสําหรับเก็บอุปกรณกันน้ํา
ภายนอกอาคาร จํานวน 3 ตูๆ ละ 4,066 
บาท เปนเงิน 12,198 บาท   
13. ชุดแผงจายไฟปองกันไฟฟาลัดวงจร
และกระแสไฟฟากันโชก จํานวน 3 ชุดๆ ละ
 2,889 บาท เปนเงิน 8,667 บาท
14. งานติดตั้งเชื่อมตอสายใยแกวนําแสง
พรอมอุปกรณและคาแรงปลีกยอย จํานวน 
1 งาน ราคา 21,186 บาท
15. งานติดตั้งเมนไฟฟา, งานตั้งคา ทดสอบ
ระบบ, อุปกรณและคาแรงปลีกยอย จํานวน
 1 งาน ราคา 33,170 บาท
(ขอ 6-15 ราคาตามทองตลาด)

รายละเอียด
ของครุภัณฑ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

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

การ หลัก
หนา 373
ขอ 13
(คร้ังที่ 2

ผ.08/114)
(กันเงินป 62 

ดําเนนิการป 64)

13 ติดต้ังระบบกลองโทรทัศนวงจร
ปด (CCTV) พรอมอุปกรณครบ
ชุด จํานวน 8 ชุด ร.ร.
เตรียมอุดมศึกษานอมเกลาฯ อ.
เมือง

ติดตั้งระบบกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV)
 พรอมอุปกรณครบชุด จํานวน 8 ชุด ร.ร.
เตรียมอุดมศึกษานอมเกลาฯ อ.เมือง 
ประกอบดวย
1. กลองโทรทัศนวงจรปดชนิดเครือขาย 
แบบมุมมองคงที่สําหรับติดตั้งภายนอก
อาคาร สําหรับใชในงานรักษาความ
ปลอดภัยทั่วไป จํานวน 8 กลองๆละ 
32,000 บาท เปนเงิน 256,000 บาท
2. อุปกรณบันทึกภาพผานเครือขาย 
(Network Video Recorder) แบบ 8 ชอง
 จํานวน 1 เครื่อง ราคา 
22,000 บาท
3. โทรทัศนแอล อีดี (LED TV)  ขนาด 32 
นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง ราคา 
6,500 บาท
4. อุปกรณกระจายสัญญาณ แบบ (L2 
Switch) ขนาด 16 ชอง  จํานวน 1 เครื่อง 
ราคา 2,800 บาท 
5. อุปกรณกระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE
 L2 Switch) ขนาด 8 ชอง จํานวน 2 ชุดๆ
ละ 8,300 บาท เปนเงิน 16,600 บาท
6.เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 2KVA 
จํานวน 1 เครื่อง ราคา 12,000 บาท

495,800 ร.ร.
เตรียม

อุดมศึกษา
นอมเกลาฯ 

อ.เมือง

สํานกั
การศึกษา

ขอความใหม  เหตุผล แกไขรายละเอียดกิจกรรม แกไขงบประมาณใหตรงตามบัญชีโอน ครั้งที่ 2 และแกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

รายละเอียด
ของครุภัณฑ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

114



ผด.02/1

 
 

7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

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

การ หลัก
7.เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 1kVA 
จํานวน 3 เครื่องๆ ละ 5,800 บาท เปน
เงิน 17,400 บาท
8.อุปกรณแปลงสัญญาณเครือขายผาน
ระบบสายใยแกวนําแสง จํานวน 6 เครื่องๆ
 ละ 6,500 บาท เปนเงิน 
39,000 บาท
9.ชุดแผงจายไฟปองกันไฟฟาลัดวงจรและ
กระแสไฟฟากันโชก จํานวน 3 ชุดๆ ละ 
2,600 บาท เปนเงิน 7,800 บาท
10.ตูสําหรับจัดเก็บอุปกรณ 19 นิ้ว ขนาด 
9U พรอมอุปกรณ จํานวน 1 ตู ราคา 
7,900 บาท
11.สายนําสัญญาณใยแกวนําแสง 12 แกน
 ชนิดติดตั้งภายนอกอาคาร จํานวน 390 
เมตรๆละ 75 บาท เปนเงิน 29,250 บาท
12.สายนําสัญญาณ UTP CAT5E  ชนิด
ติดตั้งภายนอกอาคาร จํานวน 230 เมตรๆ
ละ 36 บาท เปนเงิน 8,280 บาท

รายละเอียด
ของครุภัณฑ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

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

การ หลัก
13.ตูสําหรับเก็บอุปกรณชนิดกันน้ํา
ภายนอกอาคาร จํานวน 3 ตูๆ ละ 3,800 
บาท เปนเงิน 11,400 บาท
14.งานติดตั้ง, เชื่อมตอระบบสายใยแกว
นําแสงและวัสดุอุปกรณที่เกี่ยวของอ่ืน
ๆ จํานวน 1 งานราคา 36,660 บาท
15.งานติดตั้งกลองวงจรปด, ระบบ
ไฟฟาและวัสดุอุปกรณที่เกี่ยวของอ่ืน
ๆ จํานวน 1 งานราคา 22,210 บาท
-เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
ของระบบกลองโทรทัศนวงจรปด
-ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอรประจําป
-ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑประจําป

รายละเอียด
ของครุภัณฑ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

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

การ หลัก
หนา 374
ขอ 14
(คร้ังที่ 2

ผ.08/115)
(กันเงินป 62 

ดําเนนิการป 63)

14 ติดต้ังระบบกลองโทรทัศนวงจร
ปด (CCTV) พรอมอุปกรณครบ
ชุด จํานวน 8 ชุด ร.ร.
โตนดพิทยาคม อ.โนนสูง

ติดตั้งระบบกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV)
 พรอมอุปกรณครบชุด  
จํานวน 8 ชุด ร.ร.
โตนดพิทยาคม อ.โนนสูง ประกอบดวย
1. กลองโทรทัศนวงจรปดชนิดเครือขาย 
แบบมุมมองคงที่สําหรับติดตั้งภายนอก
อาคาร สําหรับใชในงานรักษาความ
ปลอดภัยทั่วไป จํานวน 8 ชุดๆละ 33,000
 บาท เปนเงิน 264,000 บาท
2. อุปกรณบันทึกภาพผานเครือขาย 
(Network Video Recorder) แบบ 8 ชอง
 จํานวน 1 เครื่อง ราคา 24,000 บาท (ขอ
 1-2 เกณฑราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานของระบบกลองโทรทัศนวงจรปด
ประจําป)
3. โทรทัศนแอล อีดี (LED TV) ระดับความ
ละเอียดจอภาพ 1366 x 768 พิกเซล 
ขนาด 32 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง ราคา 
8,000 บาท (ราคามาตรฐานครุภัณฑ 
มกราคม 2561)
4. อุปกรณกระจายสัญญาณ (L2 Switch) 
ขนาด 24 ชอง แบบที่ 2 จํานวน 1 เครื่อง 
ราคา 21,000 บาท

502,677 ร.ร.
โตนดพิทยา
คม อ.โนนสูง

สํานกั
การศึกษา

ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2562 หนา 629-631 , แผนการดําเนินงาน ป 2563 แกไขครั้งที่ 1 หนา 538 - 540)

รายละเอียด
ของครุภัณฑ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

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

การ หลัก
5. เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 1kVA จํานวน
 1 เครื่อง ราคา 5,900 บาท
(ขอ 4-5 ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ประจําป พ.ศ.
2561 ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561)
6. อุปกรณกระจายสัญญาณเครือขายและ
จายไฟแบบ Industrial PoE จํานวน 1 ชุด 
ราคา 16,388 บาท
7. ตูสําหรับจัดเก็บอุปกรณ 19 นิ้ว ขนาด 
9U พรอมอุปกรณ จํานวน 1 ชุด ราคา 
8,453 บาท
8. อุปกรณแปลงสัญญาณเครือขายผาน
ระบบสายใยแกวนําแสง จํานวน 3 ชุดๆ ละ
 8,025 บาท   เปนเงิน 24,075 บาท 
9. อุปกรณแปลงสัญญาณเครือขายผาน
ระบบสายใยแกวนําแสง Industrial จํานวน
 1 ชุด ราคา 19,795 บาท
10. สายนําสัญญาณใยแกวนําแสง 12 แกน
 ชนิดติดตั้งภายนอกอาคาร จํานวน 1 ระบบ
 ราคา 26,750 บาท

รายละเอียด
ของครุภัณฑ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

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

การ หลัก
11. สายนําสัญญาณ UTP CAT5E  ชนิด
ติดตั้งภายนอกอาคาร จํานวน 1 งาน ราคา
 9,095 บาท
12. ตูเหล็กสําหรับเก็บอุปกรณกันน้ํา
ภายนอกอาคาร จํานวน 3 ตูๆ ละ 4,066 
บาท เปนเงิน 12,198 บาท   
13. ชุดแผงจายไฟปองกันไฟฟาลัดวงจร
และกระแสไฟฟากันโชก จํานวน 3 ชุดๆ ละ
 2,889 บาท เปนเงิน 8,667 บาท
14. งานติดตั้งเชื่อมตอสายใยแกวนําแสง
พรอมอุปกรณและคาแรงปลีกยอย จํานวน 
1 งาน ราคา 21,186 บาท
15. งานติดตั้งเมนไฟฟา, งานตั้งคา ทดสอบ
ระบบ, อุปกรณและคาแรงปลีกยอย จํานวน
 1 งาน ราคา 33,170 บาท
(ขอ 6-15 ราคาตามทองตลาด)

รายละเอียด
ของครุภัณฑ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

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

การ หลัก
หนา 374
ขอ 14
(คร้ังที่ 2

ผ.08/115)
(กันเงินป 62 

ดําเนนิการป 64)

14 ติดต้ังระบบกลองโทรทัศนวงจร
ปด (CCTV) พรอมอุปกรณครบ
ชุด จํานวน 8 ชุด 
ร.ร.โตนดพิทยาคม อ.โนนสูง

ติดตั้งระบบกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV)
 พรอมอุปกรณครบชุด จํานวน 8 ชุด ร.ร.
โตนดพิทยาคม อ.โนนสูง 
ประกอบดวย
1. กลองโทรทัศนวงจรปดชนิดเครือขาย 
แบบมุมมองคงที่สําหรับติดตั้งภายนอก
อาคาร สําหรับใชในงานรักษาความ
ปลอดภัยทั่วไป จํานวน 8 กลองๆละ 
32,000 บาท เปนเงิน 256,000 บาท
2. อุปกรณบันทึกภาพผานเครือขาย 
(Network Video Recorder) แบบ 8 ชอง
 จํานวน 1 เครื่อง ราคา 
22,000 บาท
3. โทรทัศนแอล อีดี (LED TV)  ขนาด 32 
นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง ราคา 
6,500 บาท
4. อุปกรณกระจายสัญญาณ แบบ 
(L2 Switch) ขนาด 16 ชอง  จํานวน 1 
เครื่อง ราคา 2,800 บาท 
5. อุปกรณกระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE
 L2 Switch) ขนาด 8 ชอง จํานวน 2 ชุดๆ
ละ 8,300 บาท เปนเงิน 16,600 บาท
6.เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 2KVA 
จํานวน 1 เครื่อง ราคา 12,000 บาท

494,500 ร.ร.
โตนดพิทยา
คม อ.โนนสูง

สํานกั
การศึกษา

ขอความใหม  เหตุผล แกไขรายละเอียดกิจกรรม แกไขงบประมาณใหตรงตามบัญชีโอน ครั้งที่ 2 และแกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

รายละเอียด
ของครุภัณฑ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

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

การ หลัก
7.เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 1kVA 
จํานวน 3 เครื่องๆ ละ 5,800 บาท เปน
เงิน 17,400 บาท
8.อุปกรณแปลงสัญญาณเครือขายผาน
ระบบสายใยแกวนําแสง จํานวน 6 เครื่องๆ
 ละ 6,500 บาท เปนเงิน 
39,000 บาท
9.ชุดแผงจายไฟปองกันไฟฟาลัดวงจรและ
กระแสไฟฟากันโชก จํานวน 3 ชุดๆ ละ 
2,600 บาท เปนเงิน 7,800 บาท
10.ตูสําหรับจัดเก็บอุปกรณ 19 นิ้ว ขนาด 
9U พรอมอุปกรณ จํานวน 1 ตู ราคา 
7,900 บาท
11.สายนําสัญญาณใยแกวนําแสง 12 แกน
 ชนิดติดตั้งภายนอกอาคาร จํานวน 400 
เมตรๆละ 75 บาท เปนเงิน 30,000 บาท
12.สายนําสัญญาณ UTP CAT5E  ชนิด
ติดตั้งภายนอกอาคาร จํานวน 220 เมตรๆ
ละ 36 บาท เปนเงิน 7,920 บาท

รายละเอียด
ของครุภัณฑ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

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

การ หลัก
13.ตูสําหรับเก็บอุปกรณชนิดกันน้ํา
ภายนอกอาคาร จํานวน 3 ตูๆ ละ 3,800 
บาท เปนเงิน 11,400 บาท
14.งานติดตั้ง, เชื่อมตอระบบสายใยแกว
นําแสงและวัสดุอุปกรณที่เกี่ยวของอ่ืน
ๆ จํานวน 1 งานราคา 33,000 บาท
15.งานติดตั้งกลองวงจรปด, ระบบ
ไฟฟาและวัสดุอุปกรณที่เกี่ยวของอ่ืน
ๆ จํานวน 1 งานราคา 24,180 บาท
-เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
ของระบบกลองโทรทัศนวงจรปด
-ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอรประจําป
-ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑประจําป

รายละเอียด
ของครุภัณฑ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

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

การ หลัก
หนา 375
ขอ 15
(คร้ังที่ 2

ผ.08/116)
(กันเงินป 62 

ดําเนนิการป 63)

15 ติดต้ังระบบกลองโทรทัศนวงจร
ปด (CCTV) พรอมอุปกรณครบ
ชุด จํานวน 8 ชุด ร.ร.
ทัพรั้งพิทยาคม อ.พระทองคํา

ติดตั้งระบบกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV)
 พรอมอุปกรณครบชุด  
จํานวน 8 ชุด ร.ร. ทัพรั้งพิทยาคม 
อ.พระทองคํา ประกอบดวย
1. กลองโทรทัศนวงจรปดชนิดเครือขาย 
แบบมุมมองคงที่สําหรับติดตั้งภายนอก
อาคาร สําหรับใชในงานรักษาความ
ปลอดภัยทั่วไป จํานวน 8 ชุดๆละ 33,000
 บาท เปนเงิน 264,000 บาท
2. อุปกรณบันทึกภาพผานเครือขาย 
(Network Video Recorder) แบบ 8 ชอง
 จํานวน 1 เครื่อง ราคา 24,000 บาท (ขอ
 1-2 เกณฑราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานของระบบกลองโทรทัศนวงจรปด
ประจําป)
3. โทรทัศนแอล อีดี (LED TV) ระดับความ
ละเอียดจอภาพ 1366 x 768 พิกเซล 
ขนาด 32 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง ราคา 
8,000 บาท (ราคามาตรฐานครุภัณฑ 
มกราคม 2561)
4. อุปกรณกระจายสัญญาณ (L2 Switch) 
ขนาด 24 ชอง แบบที่ 2 จํานวน 1 เครื่อง 
ราคา 21,000 บาท

502,677 ทัพรั้งพิทยา
คม อ.พระ
ทองคํา

สํานกั
การศึกษา

ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2562 หนา 632-634 , แผนการดําเนินงาน ป 2563 แกไขครั้งที่ 1 หนา 544 - 546)

รายละเอียด
ของครุภัณฑ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

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

การ หลัก
5. เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 1kVA จํานวน
 1 เครื่อง ราคา 5,900 บาท
(ขอ 4-5 ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ประจําป พ.ศ.
2561 ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561)
6. อุปกรณกระจายสัญญาณเครือขายและ
จายไฟแบบ Industrial PoE จํานวน 1 ชุด 
ราคา 16,388 บาท
7. ตูสําหรับจัดเก็บอุปกรณ 19 นิ้ว ขนาด 
9U พรอมอุปกรณ จํานวน 1 ชุด ราคา 
8,453 บาท
8. อุปกรณแปลงสัญญาณเครือขายผาน
ระบบสายใยแกวนําแสง จํานวน 3 ชุดๆ ละ
 8,025 บาท   เปนเงิน 24,075 บาท 
9. อุปกรณแปลงสัญญาณเครือขายผาน
ระบบสายใยแกวนําแสง Industrial จํานวน
 1 ชุด ราคา 19,795 บาท
10. สายนําสัญญาณใยแกวนําแสง 12 แกน
 ชนิดติดตั้งภายนอกอาคาร จํานวน 1 ระบบ
 ราคา 26,750 บาท

รายละเอียด
ของครุภัณฑ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

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

การ หลัก
11. สายนําสัญญาณ UTP CAT5E  ชนิด
ติดตั้งภายนอกอาคาร จํานวน 1 งาน ราคา
 9,095 บาท
12. ตูเหล็กสําหรับเก็บอุปกรณกันน้ํา
ภายนอกอาคาร จํานวน 3 ตูๆ ละ 4,066 
บาท เปนเงิน 12,198 บาท   
13. ชุดแผงจายไฟปองกันไฟฟาลัดวงจร
และกระแสไฟฟากันโชก จํานวน 3 ชุดๆ ละ
 2,889 บาท เปนเงิน 8,667 บาท
14. งานติดตั้งเชื่อมตอสายใยแกวนําแสง
พรอมอุปกรณและคาแรงปลีกยอย จํานวน 
1 งาน ราคา 21,186 บาท
15. งานติดตั้งเมนไฟฟา, งานตั้งคา ทดสอบ
ระบบ, อุปกรณและคาแรงปลีกยอย จํานวน
 1 งาน ราคา 33,170 บาท
(ขอ 6-15 ราคาตามทองตลาด)

รายละเอียด
ของครุภัณฑ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

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

การ หลัก
หนา 375 

ขอ 15
(คร้ังที่ 2

ผ.08/116)
(กันเงินป 62 

ดําเนนิการป 64)

15 ติดต้ังระบบกลองโทรทัศนวงจร
ปด (CCTV) พรอมอุปกรณครบ
ชุด จํานวน 8 ชุด ร.ร.ทัพรั้ง
พิทยาคม อ.พระทองคํา

ติดตั้งระบบกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV)
 พรอมอุปกรณครบชุด จํานวน 8 ชุด ร.ร.
ทัพรั้งพิทยาคม อ.พระทองคํา 
ประกอบดวย
1. กลองโทรทัศนวงจรปดชนิดเครือขาย 
แบบมุมมองคงที่สําหรับติดตั้งภายนอก
อาคาร สําหรับใชในงานรักษาความ
ปลอดภัยทั่วไป จํานวน 8 กลองๆละ 
32,000 บาท เปนเงิน 256,000 บาท
2. อุปกรณบันทึกภาพผานเครือขาย 
(Network Video Recorder) แบบ 8 ชอง
 จํานวน 1 เครื่อง ราคา 
22,000 บาท
3. โทรทัศนแอล อีดี (LED TV)  ขนาด 32 
นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง ราคา 
6,500 บาท
4. อุปกรณกระจายสัญญาณ แบบ 
(L2 Switch) ขนาด 16 ชอง  จํานวน 1 
เครื่อง ราคา 2,800 บาท 
5. อุปกรณกระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE
 L2 Switch) ขนาด 8 ชอง จํานวน 2 ชุดๆ
ละ 8,300 บาท เปนเงิน 16,600 บาท
6.เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 2KVA 
จํานวน 1 เครื่อง ราคา 12,000 บาท

493,980 ทัพรั้งพิทยา
คม อ.พระ
ทองคํา

สํานกั
การศึกษา

ขอความใหม  เหตุผล แกไขรายละเอียดกิจกรรม แกไขงบประมาณใหตรงตามบัญชีโอน ครั้งที่ 2 และแกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

รายละเอียด
ของครุภัณฑ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

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

การ หลัก
7.เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 1kVA 
จํานวน 3 เครื่องๆ ละ 5,800 บาท เปน
เงิน 17,400 บาท
8.อุปกรณแปลงสัญญาณเครือขายผาน
ระบบสายใยแกวนําแสง จํานวน 6 เครื่องๆ
 ละ 6,500 บาท เปนเงิน 
39,000 บาท
9.ชุดแผงจายไฟปองกันไฟฟาลัดวงจรและ
กระแสไฟฟากันโชก จํานวน 3 ชุดๆ ละ 
2,600 บาท เปนเงิน 7,800 บาท
10.ตูสําหรับจัดเก็บอุปกรณ 19 นิ้ว ขนาด 
9U พรอมอุปกรณ จํานวน 1 ตู ราคา 
7,900 บาท
11.สายนําสัญญาณใยแกวนําแสง 12 แกน
 ชนิดติดตั้งภายนอกอาคาร จํานวน 381 
เมตรๆละ 75 บาท เปนเงิน 28,575 บาท
12.สายนําสัญญาณ UTP CAT5E  ชนิด
ติดตั้งภายนอกอาคาร จํานวน 235 เมตรๆ
ละ 36 บาท เปนเงิน 8,460 บาท

รายละเอียด
ของครุภัณฑ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

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

การ หลัก
13.ตูสําหรับเก็บอุปกรณชนิดกันน้ํา
ภายนอกอาคาร จํานวน 3 ตูๆ ละ 3,800 
บาท เปนเงิน 11,400 บาท
14.งานติดตั้ง, เชื่อมตอระบบสายใยแกว
นําแสงและวัสดุอุปกรณที่เกี่ยวของอ่ืน
ๆ จํานวน 1 งานราคา 33,771 บาท
15.งานติดตั้งกลองวงจรปด, ระบบ
ไฟฟาและวัสดุอุปกรณที่เกี่ยวของอ่ืน
ๆ จํานวน 1 งานราคา 23,774 บาท
-เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
ของระบบกลองโทรทัศนวงจรปด
-ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอรประจําป
-ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑประจําป

รายละเอียด
ของครุภัณฑ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

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

การ หลัก
หนา 377 

ขอ 16
(คร้ังที่ 2

ผ.08/117)
(กันเงินป 62 

ดําเนนิการป 63)

16 ติดต้ังระบบกลองโทรทัศนวงจร
ปด (CCTV) พรอมอุปกรณครบ
ชุด จํานวน 8 ชุด ร.ร.
เทพารักษราชวิทยาคม 
อ.เทพารักษ

ติดตั้งระบบกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV)
 พรอมอุปกรณครบชุด  
จํานวน 8 ชุด ร.ร.เทพารักษราชวิทยาคม 
อ.เทพารักษ ประกอบดวย
1. กลองโทรทัศนวงจรปดชนิดเครือขาย 
แบบมุมมองคงที่สําหรับติดตั้งภายนอก
อาคาร สําหรับใชในงานรักษาความ
ปลอดภัยทั่วไป จํานวน 8 ชุดๆละ 33,000
 บาท เปนเงิน 264,000 บาท
2. อุปกรณบันทึกภาพผานเครือขาย 
(Network Video Recorder) แบบ 8 ชอง
 จํานวน 1 เครื่อง ราคา 24,000 บาท (ขอ
 1-2 เกณฑราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานของระบบกลองโทรทัศนวงจรปด
ประจําป)
3. โทรทัศนแอล อีดี (LED TV) ระดับความ
ละเอียดจอภาพ 1366 x 768 พิกเซล 
ขนาด 32 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง ราคา 
8,000 บาท (ราคามาตรฐานครุภัณฑ 
มกราคม 2561)
4. อุปกรณกระจายสัญญาณ (L2 Switch) 
ขนาด 24 ชอง แบบที่ 2 จํานวน 1 เครื่อง 
ราคา 21,000 บาท

502,677 ร.ร.
เทพารักษ

ราชวิทยาคม 
อ.เทพารักษ

สํานกั
การศึกษา

ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2562 หนา 635-637 , แผนการดําเนินงาน ป 2563 แกไขครั้งที่ 1 หนา 550 - 522)

รายละเอียด
ของครุภัณฑ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

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

การ หลัก
5. เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 1kVA จํานวน
 1 เครื่อง ราคา 5,900 บาท
(ขอ 4-5 ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ประจําป พ.ศ.
2561 ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561)
6. อุปกรณกระจายสัญญาณเครือขายและ
จายไฟแบบ Industrial PoE จํานวน 1 ชุด 
ราคา 16,388 บาท
7. ตูสําหรับจัดเก็บอุปกรณ 19 นิ้ว ขนาด 
9U พรอมอุปกรณ จํานวน 1 ชุด ราคา 
8,453 บาท
8. อุปกรณแปลงสัญญาณเครือขายผาน
ระบบสายใยแกวนําแสง จํานวน 3 ชุดๆ ละ
 8,025 บาท   เปนเงิน 24,075 บาท 
9. อุปกรณแปลงสัญญาณเครือขายผาน
ระบบสายใยแกวนําแสง Industrial จํานวน
 1 ชุด ราคา 19,795 บาท
10. สายนําสัญญาณใยแกวนําแสง 12 แกน
 ชนิดติดตั้งภายนอกอาคาร จํานวน 1 ระบบ
 ราคา 26,750 บาท

รายละเอียด
ของครุภัณฑ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

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

การ หลัก
11. สายนําสัญญาณ UTP CAT5E  ชนิด
ติดตั้งภายนอกอาคาร จํานวน 1 งาน ราคา
 9,095 บาท
12. ตูเหล็กสําหรับเก็บอุปกรณกันน้ํา
ภายนอกอาคาร จํานวน 3 ตูๆ ละ 4,066 
บาท เปนเงิน 12,198 บาท   
13. ชุดแผงจายไฟปองกันไฟฟาลัดวงจร
และกระแสไฟฟากันโชก จํานวน 3 ชุดๆ ละ
 2,889 บาท เปนเงิน 8,667 บาท
14. งานติดตั้งเชื่อมตอสายใยแกวนําแสง
พรอมอุปกรณและคาแรงปลีกยอย จํานวน 
1 งาน ราคา 21,186 บาท
15. งานติดตั้งเมนไฟฟา, งานตั้งคา ทดสอบ
ระบบ, อุปกรณและคาแรงปลีกยอย จํานวน
 1 งาน ราคา 33,170 บาท
(ขอ 6-15 ราคาตามทองตลาด)

รายละเอียด
ของครุภัณฑ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

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

การ หลัก
หนา 377
ขอ 16
(คร้ังที่ 2

ผ.08/117)
(กันเงินป 62 

ดําเนนิการป 64)

16 ติดต้ังระบบกลองโทรทัศนวงจร
ปด (CCTV) พรอมอุปกรณครบ
ชุด จํานวน 8 ชุด ร.ร. เทพารักษ
ราชวิทยาคม 
อ.เทพารักษ

ติดตั้งระบบกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV)
 พรอมอุปกรณครบชุด จํานวน 8 ชุด ร.ร. 
เทพารักษราชวิทยาคม 
อ.เทพารักษ ประกอบดวย
1. กลองโทรทัศนวงจรปดชนิดเครือขาย 
แบบมุมมองคงที่สําหรับติดตั้งภายนอก
อาคาร สําหรับใชในงานรักษาความ
ปลอดภัยทั่วไป จํานวน 8 กลองๆละ 
32,000 บาท เปนเงิน 256,000 บาท
2. อุปกรณบันทึกภาพผานเครือขาย 
(Network Video Recorder) แบบ 8 ชอง
 จํานวน 1 เครื่อง ราคา 
22,000 บาท
3. โทรทัศนแอล อีดี (LED TV)  ขนาด 32 
นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง ราคา 
6,500 บาท
4. อุปกรณกระจายสัญญาณ แบบ 
(L2 Switch) ขนาด 16 ชอง  จํานวน 1 
เครื่อง ราคา 2,800 บาท 
5. อุปกรณกระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE
 L2 Switch) ขนาด 8 ชอง จํานวน 2 ชุดๆ
ละ 8,300 บาท เปนเงิน 16,600 บาท
6.เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 2KVA 
จํานวน 1 เครื่อง ราคา 12,000 บาท

496,890 ร.ร.
เทพารักษ

ราชวิทยาคม 
อ.เทพารักษ

สํานกั
การศึกษา

ขอความใหม  เหตุผล แกไขรายละเอียดกิจกรรม แกไขงบประมาณใหตรงตามบัญชีโอน ครั้งที่ 2 และแกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

รายละเอียด
ของครุภัณฑ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

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

การ หลัก
7.เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 1kVA 
จํานวน 3 เครื่องๆ ละ 5,800 บาท เปน
เงิน 17,400 บาท
8.อุปกรณแปลงสัญญาณเครือขายผาน
ระบบสายใยแกวนําแสง จํานวน 6 เครื่องๆ
 ละ 6,500 บาท เปนเงิน 
39,000 บาท
9.ชุดแผงจายไฟปองกันไฟฟาลัดวงจรและ
กระแสไฟฟากันโชก จํานวน 3 ชุดๆ ละ 
2,600 บาท เปนเงิน 7,800 บาท
10.ตูสําหรับจัดเก็บอุปกรณ 19 นิ้ว ขนาด 
9U พรอมอุปกรณ จํานวน 1 ตู ราคา 
7,900 บาท
11.สายนําสัญญาณใยแกวนําแสง 12 แกน
 ชนิดติดตั้งภายนอกอาคาร จํานวน 330 
เมตรๆละ 75 บาท เปนเงิน 24,750 บาท
12.สายนําสัญญาณ UTP CAT5E  ชนิด
ติดตั้งภายนอกอาคาร จํานวน 220 เมตรๆ
ละ 36 บาท เปนเงิน 7,920 บาท

รายละเอียด
ของครุภัณฑ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

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

การ หลัก
13.ตูสําหรับเก็บอุปกรณชนิดกันน้ํา
ภายนอกอาคาร จํานวน 3 ตูๆ ละ 3,800 
บาท เปนเงิน 11,400 บาท
14.งานติดตั้ง, เชื่อมตอระบบสายใยแกว
นําแสงและวัสดุอุปกรณที่เกี่ยวของอ่ืน
ๆ จํานวน 1 งานราคา 35,990 บาท
15.งานติดตั้งกลองวงจรปด, ระบบ
ไฟฟาและวัสดุอุปกรณที่เกี่ยวของอ่ืน
ๆ จํานวน 1 งานราคา 28,830 บาท
-เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
ของระบบกลองโทรทัศนวงจรปด
-ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอรประจําป
-ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑประจําป

รายละเอียด
ของครุภัณฑ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

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

การ หลัก
หนา 378 

ขอ 17
(คร้ังที่ 2

ผ.08/118)
(กันเงินป 62 

ดําเนนิการป 63)

17 ติดต้ังระบบกลองโทรทัศนวงจร
ปด (CCTV) พรอมอุปกรณครบ
ชุด จํานวน 8 ชุด ร.ร. โนนไทย
คุรุอุปถัมภ 
อ.โนนไทย

ติดตั้งระบบกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV)
 พรอมอุปกรณครบชุด  
จํานวน 8 ชุด ร.ร. โนนไทยคุรุอุปถัมภ อ.
โนนไทยประกอบดวย
1. กลองโทรทัศนวงจรปดชนิดเครือขาย 
แบบมุมมองคงที่สําหรับติดตั้งภายนอก
อาคาร สําหรับใชในงานรักษาความ
ปลอดภัยทั่วไป จํานวน 8 ชุดๆละ 33,000
 บาท เปนเงิน 264,000 บาท
2. อุปกรณบันทึกภาพผานเครือขาย 
(Network Video Recorder) แบบ 8 ชอง
 จํานวน 1 เครื่อง ราคา 24,000 บาท (ขอ
 1-2 เกณฑราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานของระบบกลองโทรทัศนวงจรปด
ประจําป)
3. โทรทัศนแอล อีดี (LED TV) ระดับความ
ละเอียดจอภาพ 1366 x 768 พิกเซล 
ขนาด 32 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง ราคา 
8,000 บาท (ราคามาตรฐานครุภัณฑ 
มกราคม 2561)
4. อุปกรณกระจายสัญญาณ (L2 Switch) 
ขนาด 24 ชอง แบบที่ 2 จํานวน 1 เครื่อง 
ราคา 21,000 บาท

502,677 ร.ร.
โนนไทยคุรุ
อุปถัมภ 

อ.โนนไทย

สํานกั
การศึกษา

ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2562 หนา 638-640 , แผนการดําเนินงาน ป 2563 แกไขครั้งที่ 1 หนา 556 - 558)

รายละเอียด
ของครุภัณฑ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

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

การ หลัก
5. เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 1kVA จํานวน
 1 เครื่อง ราคา 5,900 บาท
(ขอ 4-5 ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ประจําป พ.ศ.
2561 ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561)
6. อุปกรณกระจายสัญญาณเครือขายและ
จายไฟแบบ Industrial PoE จํานวน 1 ชุด 
ราคา 16,388 บาท
7. ตูสําหรับจัดเก็บอุปกรณ 19 นิ้ว ขนาด 
9U พรอมอุปกรณ จํานวน 1 ชุด ราคา 
8,453 บาท
8. อุปกรณแปลงสัญญาณเครือขายผาน
ระบบสายใยแกวนําแสง จํานวน 3 ชุดๆ ละ
 8,025 บาท   เปนเงิน 24,075 บาท 
9. อุปกรณแปลงสัญญาณเครือขายผาน
ระบบสายใยแกวนําแสง Industrial จํานวน
 1 ชุด ราคา 19,795 บาท
10. สายนําสัญญาณใยแกวนําแสง 12 แกน
 ชนิดติดตั้งภายนอกอาคาร จํานวน 1 ระบบ
 ราคา 26,750 บาท

รายละเอียด
ของครุภัณฑ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

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

การ หลัก
11. สายนําสัญญาณ UTP CAT5E  ชนิด
ติดตั้งภายนอกอาคาร จํานวน 1 งาน ราคา
 9,095 บาท
12. ตูเหล็กสําหรับเก็บอุปกรณกันน้ํา
ภายนอกอาคาร จํานวน 3 ตูๆ ละ 4,066 
บาท เปนเงิน 12,198 บาท   
13. ชุดแผงจายไฟปองกันไฟฟาลัดวงจร
และกระแสไฟฟากันโชก จํานวน 3 ชุดๆ ละ
 2,889 บาท เปนเงิน 8,667 บาท
14. งานติดตั้งเชื่อมตอสายใยแกวนําแสง
พรอมอุปกรณและคาแรงปลีกยอย จํานวน 
1 งาน ราคา 21,186 บาท
15. งานติดตั้งเมนไฟฟา, งานตั้งคา ทดสอบ
ระบบ, อุปกรณและคาแรงปลีกยอย จํานวน
 1 งาน ราคา 33,170 บาท
(ขอ 6-15 ราคาตามทองตลาด)

รายละเอียด
ของครุภัณฑ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

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

การ หลัก
หนา 378 

ขอ 17
(คร้ังที่ 2

ผ.08/118)
(กันเงินป 62 

ดําเนนิการป 64)

17 ติดต้ังระบบกลองโทรทัศนวงจร
ปด (CCTV) พรอมอุปกรณครบ
ชุด จํานวน 8 ชุด 
ร.ร.โนนไทยคุรุอุปถัมภ 
อ.โนนไทย

ติดตั้งระบบกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV)
 พรอมอุปกรณครบชุด จํานวน 8 ชุด ร.ร.
โนนไทยคุรุอุปถัมภ 
อ.โนนไทย ประกอบดวย
1. กลองโทรทัศนวงจรปดชนิดเครือขาย 
แบบมุมมองคงที่สําหรับติดตั้งภายนอก
อาคาร สําหรับใชในงานรักษาความ
ปลอดภัยทั่วไป จํานวน 8 กลองๆละ 
32,000 บาท เปนเงิน 256,000 บาท
2. อุปกรณบันทึกภาพผานเครือขาย 
(Network Video Recorder) แบบ 8 ชอง
 จํานวน 1 เครื่อง ราคา 
22,000 บาท
3. โทรทัศนแอล อีดี (LED TV)  ขนาด 32 
นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง ราคา 
6,500 บาท
4. อุปกรณกระจายสัญญาณ แบบ (L2 
Switch) ขนาด 16 ชอง  จํานวน 1 เครื่อง 
ราคา 2,800 บาท 
5. อุปกรณกระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE
 L2 Switch) ขนาด 8 ชอง จํานวน 2 ชุดๆ
ละ 8,300 บาท เปนเงิน 16,600 บาท
6.เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 2KVA 
จํานวน 1 เครื่อง ราคา 12,000 บาท

495,890 ร.ร.
โนนไทยคุรุ
อุปถัมภ อ.
โนนไทย

สํานกั
การศึกษา

ขอความใหม  เหตุผล แกไขรายละเอียดกิจกรรม แกไขงบประมาณใหตรงตามบัญชีโอน ครั้งที่ 2 และแกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

รายละเอียด
ของครุภัณฑ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

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

การ หลัก
7.เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 1kVA 
จํานวน 3 เครื่องๆ ละ 5,800 บาท เปน
เงิน 17,400 บาท
8.อุปกรณแปลงสัญญาณเครือขายผาน
ระบบสายใยแกวนําแสง จํานวน 6 เครื่องๆ
 ละ 6,500 บาท เปนเงิน 
39,000 บาท
9.ชุดแผงจายไฟปองกันไฟฟาลัดวงจรและ
กระแสไฟฟากันโชก จํานวน 3 ชุดๆ ละ 
2,600 บาท เปนเงิน 7,800 บาท
10.ตูสําหรับจัดเก็บอุปกรณ 19 นิ้ว ขนาด 
9U พรอมอุปกรณ จํานวน 1 ตู ราคา 
7,900 บาท
11.สายนําสัญญาณใยแกวนําแสง 12 แกน
 ชนิดติดตั้งภายนอกอาคาร จํานวน 370 
เมตรๆละ 75 บาท เปนเงิน 27,750 บาท
12.สายนําสัญญาณ UTP CAT5E  ชนิด
ติดตั้งภายนอกอาคาร จํานวน 230 เมตรๆ
ละ 36 บาท เปนเงิน 8,280 บาท

รายละเอียด
ของครุภัณฑ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

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

การ หลัก
13.ตูสําหรับเก็บอุปกรณชนิดกันน้ํา
ภายนอกอาคาร จํานวน 3 ตูๆ ละ 3,800 
บาท เปนเงิน 11,400 บาท
14.งานติดตั้ง, เชื่อมตอระบบสายใยแกว
นําแสงและวัสดุอุปกรณที่เกี่ยวของอ่ืน
ๆ จํานวน 1 งานราคา 36,040 บาท
15.งานติดตั้งกลองวงจรปด, ระบบ
ไฟฟาและวัสดุอุปกรณที่เกี่ยวของอ่ืน
ๆ จํานวน 1 งานราคา 24,420 บาท
-เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
ของระบบกลองโทรทัศนวงจรปด
-ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอรประจําป
-ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑประจําป

รายละเอียด
ของครุภัณฑ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

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

การ หลัก
หนา 379 

ขอ 18
(คร้ังที่ 2

ผ.08/119)
(กันเงินป 62 

ดําเนนิการป 63)

18 ติดต้ังระบบกลองโทรทัศนวงจร
ปด (CCTV) พรอมอุปกรณครบ
ชุด จํานวน 8 ชุด 
ร.ร.โนนไทยคุรุอุปถัมภ 2 
อ.โนนไทย

ติดตั้งระบบกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV)
 พรอมอุปกรณครบชุด  
จํานวน 8 ชุด ร.ร.โนนไทยคุรุอุปถัมภ 2 อ.
โนนไทย ประกอบดวย
1. กลองโทรทัศนวงจรปดชนิดเครือขาย 
แบบมุมมองคงที่สําหรับติดตั้งภายนอก
อาคาร สําหรับใชในงานรักษาความ
ปลอดภัยทั่วไป จํานวน 8 ชุดๆละ 33,000
 บาท เปนเงิน 264,000 บาท
2. อุปกรณบันทึกภาพผานเครือขาย 
(Network Video Recorder) แบบ 8 ชอง
 จํานวน 1 เครื่อง ราคา 24,000 บาท (ขอ
 1-2 เกณฑราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานของระบบกลองโทรทัศนวงจรปด
ประจําป)
3. โทรทัศนแอล อีดี (LED TV) ระดับความ
ละเอียดจอภาพ 1366 x 768 พิกเซล 
ขนาด 32 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง ราคา 
8,000 บาท (ราคามาตรฐานครุภัณฑ 
มกราคม 2561)
4. อุปกรณกระจายสัญญาณ (L2 Switch) 
ขนาด 24 ชอง แบบที่ 2 จํานวน 1 เครื่อง 
ราคา 21,000 บาท

502,677 ร.ร.
โนนไทยคุรุ
อุปถัมภ 2 
อ.โนนไทย

สํานกั
การศึกษา

ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2562 หนา 641-643 , แผนการดําเนินงาน ป 2563 แกไขครั้งที่ 1 หนา 562 - 564)

รายละเอียด
ของครุภัณฑ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

141



ผด.02/1

 
 

7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

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

การ หลัก
5. เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 1kVA จํานวน
 1 เครื่อง ราคา 5,900 บาท
(ขอ 4-5 ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ประจําป พ.ศ.
2561 ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561)
6. อุปกรณกระจายสัญญาณเครือขายและ
จายไฟแบบ Industrial PoE จํานวน 1 ชุด 
ราคา 16,388 บาท
7. ตูสําหรับจัดเก็บอุปกรณ 19 นิ้ว ขนาด 
9U พรอมอุปกรณ จํานวน 1 ชุด ราคา 
8,453 บาท
8. อุปกรณแปลงสัญญาณเครือขายผาน
ระบบสายใยแกวนําแสง จํานวน 3 ชุดๆ ละ
 8,025 บาท   เปนเงิน 24,075 บาท 
9. อุปกรณแปลงสัญญาณเครือขายผาน
ระบบสายใยแกวนําแสง Industrial จํานวน
 1 ชุด ราคา 19,795 บาท
10. สายนําสัญญาณใยแกวนําแสง 12 แกน
 ชนิดติดตั้งภายนอกอาคาร จํานวน 1 ระบบ
 ราคา 26,750 บาท

รายละเอียด
ของครุภัณฑ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

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

การ หลัก
11. สายนําสัญญาณ UTP CAT5E  ชนิด
ติดตั้งภายนอกอาคาร จํานวน 1 งาน ราคา
 9,095 บาท
12. ตูเหล็กสําหรับเก็บอุปกรณกันน้ํา
ภายนอกอาคาร จํานวน 3 ตูๆ ละ 4,066 
บาท เปนเงิน 12,198 บาท   
13. ชุดแผงจายไฟปองกันไฟฟาลัดวงจร
และกระแสไฟฟากันโชก จํานวน 3 ชุดๆ ละ
 2,889 บาท เปนเงิน 8,667 บาท
14. งานติดตั้งเชื่อมตอสายใยแกวนําแสง
พรอมอุปกรณและคาแรงปลีกยอย จํานวน 
1 งาน ราคา 21,186 บาท
15. งานติดตั้งเมนไฟฟา, งานตั้งคา ทดสอบ
ระบบ, อุปกรณและคาแรงปลีกยอย จํานวน
 1 งาน ราคา 33,170 บาท
(ขอ 6-15 ราคาตามทองตลาด)

รายละเอียด
ของครุภัณฑ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

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

การ หลัก
หนา 379 

ขอ 18
(คร้ังที่ 2

ผ.08/119)
(กันเงินป 62 

ดําเนนิการป 64)

18 ติดต้ังระบบกลองโทรทัศนวงจร
ปด (CCTV) พรอมอุปกรณครบ
ชุด จํานวน 8 ชุด 
ร.ร. โนนไทยคุรุอุปถัมภ 2 
อ.โนนไทย

ติดตั้งระบบกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV)
 พรอมอุปกรณครบชุด จํานวน 8 ชุด ร.ร. 
โนนไทยคุรุอุปถัมภ 2 
อ.โนนไทย ประกอบดวย
1. กลองโทรทัศนวงจรปดชนิดเครือขาย 
แบบมุมมองคงที่สําหรับติดตั้งภายนอก
อาคาร สําหรับใชในงานรักษาความ
ปลอดภัยทั่วไป จํานวน 8 กลองๆละ 
32,000 บาท เปนเงิน 256,000 บาท
2. อุปกรณบันทึกภาพผานเครือขาย 
(Network Video Recorder) แบบ 8 ชอง
 จํานวน 1 เครื่อง ราคา 
22,000 บาท
3. โทรทัศนแอล อีดี (LED TV)  ขนาด 32 
นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง ราคา 
6,500 บาท
4. อุปกรณกระจายสัญญาณ แบบ (L2 
Switch) ขนาด 16 ชอง  จํานวน 1 เครื่อง 
ราคา 2,800 บาท 
5. อุปกรณกระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE
 L2 Switch) ขนาด 8 ชอง จํานวน 2 ชุดๆ
ละ 8,300 บาท เปนเงิน 16,600 บาท
6.เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 2KVA 
จํานวน 1 เครื่อง ราคา 12,000 บาท

495,500 ร.ร.
โนนไทยคุรุ
อุปถัมภ 2 
อ.โนนไทย

สํานกั
การศึกษา

ขอความใหม  เหตุผล แกไขรายละเอียดกิจกรรม แกไขงบประมาณใหตรงตามบัญชีโอน ครั้งที่ 2 และแกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

รายละเอียด
ของครุภัณฑ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

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

การ หลัก
7.เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 1kVA 
จํานวน 3 เครื่องๆ ละ 5,800 บาท เปน
เงิน 17,400 บาท
8.อุปกรณแปลงสัญญาณเครือขายผาน
ระบบสายใยแกวนําแสง จํานวน 6 เครื่องๆ
 ละ 6,500 บาท เปนเงิน 
39,000 บาท
9.ชุดแผงจายไฟปองกันไฟฟาลัดวงจรและ
กระแสไฟฟากันโชก จํานวน 3 ชุดๆ ละ 
2,600 บาท เปนเงิน 7,800 บาท
10.ตูสําหรับจัดเก็บอุปกรณ 19 นิ้ว ขนาด 
9U พรอมอุปกรณ จํานวน 1 ตู ราคา 
7,900 บาท
11.สายนําสัญญาณใยแกวนําแสง 12 แกน
 ชนิดติดตั้งภายนอกอาคาร จํานวน 360 
เมตรๆละ 75 บาท เปนเงิน 27,000 บาท
12.สายนําสัญญาณ UTP CAT5E  ชนิด
ติดตั้งภายนอกอาคาร จํานวน 230 เมตรๆ
ละ 36 บาท เปนเงิน 8,280 บาท

รายละเอียด
ของครุภัณฑ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

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

การ หลัก
13.ตูสําหรับเก็บอุปกรณชนิดกันน้ํา
ภายนอกอาคาร จํานวน 3 ตูๆ ละ 3,800 
บาท เปนเงิน 11,400 บาท
14.งานติดตั้ง, เชื่อมตอระบบสายใยแกว
นําแสงและวัสดุอุปกรณที่เกี่ยวของอ่ืน
ๆ จํานวน 1 งานราคา 34,478 บาท
15.งานติดตั้งกลองวงจรปด, ระบบ
ไฟฟาและวัสดุอุปกรณที่เกี่ยวของอ่ืน
ๆ จํานวน 1 งานราคา 26,342 บาท
-เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
ของระบบกลองโทรทัศนวงจรปด
-ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอรประจําป
-ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑประจําป

รายละเอียด
ของครุภัณฑ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

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

การ หลัก
หนา 380
ขอ 19
(คร้ังที่ 2

ผ.08/120)
(กันเงินป 62 

ดําเนนิการป 63)

19 ติดต้ังระบบกลองโทรทัศนวงจร
ปด (CCTV) พรอมอุปกรณครบ
ชุด จํานวน 8 ชุด 
ร.ร. บัวลาย อ.บัวลาย

ติดตั้งระบบกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV)
 พรอมอุปกรณครบชุด  
จํานวน 8 ชุด ร.ร. บัวลาย อ.บัวลาย 
ประกอบดวย
1. กลองโทรทัศนวงจรปดชนิดเครือขาย 
แบบมุมมองคงที่สําหรับติดตั้งภายนอก
อาคาร สําหรับใชในงานรักษาความ
ปลอดภัยทั่วไป จํานวน 8 ชุดๆละ 33,000
 บาท เปนเงิน 264,000 บาท
2. อุปกรณบันทึกภาพผานเครือขาย 
(Network Video Recorder) แบบ 8 ชอง
 จํานวน 1 เครื่อง ราคา 24,000 บาท (ขอ
 1-2 เกณฑราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานของระบบกลองโทรทัศนวงจรปด
ประจําป)
3. โทรทัศนแอล อีดี (LED TV) ระดับความ
ละเอียดจอภาพ 1366 x 768 พิกเซล 
ขนาด 32 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง ราคา 
8,000 บาท (ราคามาตรฐานครุภัณฑ 
มกราคม 2561)
4. อุปกรณกระจายสัญญาณ (L2 Switch) 
ขนาด 24 ชอง แบบที่ 2 จํานวน 1 เครื่อง 
ราคา 21,000 บาท

502,677 ร.ร.
บัวลาย อ.
บัวลาย

สํานกั
การศึกษา

ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2562 หนา 644-646 , แผนการดําเนินงาน ป 2563 แกไขครั้งที่ 1 หนา 568 - 570)

รายละเอียด
ของครุภัณฑ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

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

การ หลัก
5. เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 1kVA จํานวน
 1 เครื่อง ราคา 5,900 บาท
(ขอ 4-5 ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ประจําป พ.ศ.
2561 ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561)
6. อุปกรณกระจายสัญญาณเครือขายและ
จายไฟแบบ Industrial PoE จํานวน 1 ชุด 
ราคา 16,388 บาท
7. ตูสําหรับจัดเก็บอุปกรณ 19 นิ้ว ขนาด 
9U พรอมอุปกรณ จํานวน 1 ชุด ราคา 
8,453 บาท
8. อุปกรณแปลงสัญญาณเครือขายผาน
ระบบสายใยแกวนําแสง จํานวน 3 ชุดๆ ละ
 8,025 บาท   เปนเงิน 24,075 บาท 
9. อุปกรณแปลงสัญญาณเครือขายผาน
ระบบสายใยแกวนําแสง Industrial จํานวน
 1 ชุด ราคา 19,795 บาท
10. สายนําสัญญาณใยแกวนําแสง 12 แกน
 ชนิดติดตั้งภายนอกอาคาร จํานวน 1 ระบบ
 ราคา 26,750 บาท

รายละเอียด
ของครุภัณฑ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

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

การ หลัก
11. สายนําสัญญาณ UTP CAT5E  ชนิด
ติดตั้งภายนอกอาคาร จํานวน 1 งาน ราคา
 9,095 บาท
12. ตูเหล็กสําหรับเก็บอุปกรณกันน้ํา
ภายนอกอาคาร จํานวน 3 ตูๆ ละ 4,066 
บาท เปนเงิน 12,198 บาท   
13. ชุดแผงจายไฟปองกันไฟฟาลัดวงจร
และกระแสไฟฟากันโชก จํานวน 3 ชุดๆ ละ
 2,889 บาท เปนเงิน 8,667 บาท
14. งานติดตั้งเชื่อมตอสายใยแกวนําแสง
พรอมอุปกรณและคาแรงปลีกยอย จํานวน 
1 งาน ราคา 21,186 บาท
15. งานติดตั้งเมนไฟฟา, งานตั้งคา ทดสอบ
ระบบ, อุปกรณและคาแรงปลีกยอย จํานวน
 1 งาน ราคา 33,170 บาท
(ขอ 6-15 ราคาตามทองตลาด)

รายละเอียด
ของครุภัณฑ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

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

การ หลัก
หนา 380 

ขอ 19
(คร้ังที่ 2

ผ.08/120)
(กันเงินป 62 

ดําเนนิการป 64)

19 ติดต้ังระบบกลองโทรทัศนวงจร
ปด (CCTV) พรอมอุปกรณครบ
ชุด จํานวน 8 ชุด 
ร.ร.บัวลาย อ.บัวลาย

ติดตั้งระบบกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV)
 พรอมอุปกรณครบชุด จํานวน 8 ชุด ร.ร.
บัวลาย อ.บัวลาย 
ประกอบดวย
1. กลองโทรทัศนวงจรปดชนิดเครือขาย 
แบบมุมมองคงที่สําหรับติดตั้งภายนอก
อาคาร สําหรับใชในงานรักษาความ
ปลอดภัยทั่วไป จํานวน 8 กลองๆละ 
32,000 บาท เปนเงิน 256,000 บาท
2. อุปกรณบันทึกภาพผานเครือขาย 
(Network Video Recorder) แบบ 8 ชอง
 จํานวน 1 เครื่อง ราคา 
22,000 บาท
3. โทรทัศนแอล อีดี (LED TV)  ขนาด 32 
นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง ราคา 
6,500 บาท
4. อุปกรณกระจายสัญญาณ แบบ (L2 
Switch) ขนาด 16 ชอง  จํานวน 1 เครื่อง 
ราคา 2,800 บาท 
5. อุปกรณกระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE
 L2 Switch) ขนาด 8 ชอง จํานวน 2 ชุดๆ
ละ 8,300 บาท เปนเงิน 16,600 บาท
6.เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 2KVA 
จํานวน 1 เครื่อง ราคา 12,000 บาท

496,880 ร.ร.
บัวลาย 
อ.บัวลาย

สํานกั
การศึกษา

ขอความใหม  เหตุผล แกไขรายละเอียดกิจกรรม แกไขงบประมาณใหตรงตามบัญชีโอน ครั้งที่ 2 และแกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

รายละเอียด
ของครุภัณฑ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

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

การ หลัก
7.เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 1kVA 
จํานวน 3 เครื่องๆ ละ 5,800 บาท เปน
เงิน 17,400 บาท
8.อุปกรณแปลงสัญญาณเครือขายผาน
ระบบสายใยแกวนําแสง จํานวน 6 เครื่องๆ
 ละ 6,500 บาท เปนเงิน 
39,000 บาท
9.ชุดแผงจายไฟปองกันไฟฟาลัดวงจรและ
กระแสไฟฟากันโชก จํานวน 3 ชุดๆ ละ 
2,600 บาท เปนเงิน 7,800 บาท
10.ตูสําหรับจัดเก็บอุปกรณ 19 นิ้ว ขนาด 
9U พรอมอุปกรณ จํานวน 1 ตู ราคา 
7,900 บาท
11.สายนําสัญญาณใยแกวนําแสง 12 แกน
 ชนิดติดตั้งภายนอกอาคาร จํานวน 310 
เมตรๆละ 75 บาท เปนเงิน 23,250 บาท
12.สายนําสัญญาณ UTP CAT5E  ชนิด
ติดตั้งภายนอกอาคาร จํานวน 220 เมตรๆ
ละ 36 บาท เปนเงิน 7,920 บาท

รายละเอียด
ของครุภัณฑ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

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

การ หลัก
13.ตูสําหรับเก็บอุปกรณชนิดกันน้ํา
ภายนอกอาคาร จํานวน 3 ตูๆ ละ 3,800 
บาท เปนเงิน 11,400 บาท
14.งานติดตั้ง, เชื่อมตอระบบสายใยแกว
นําแสงและวัสดุอุปกรณที่เกี่ยวของอ่ืน
ๆ จํานวน 1 งานราคา 34,118 บาท
15.งานติดตั้งกลองวงจรปด, ระบบ
ไฟฟาและวัสดุอุปกรณที่เกี่ยวของอ่ืน
ๆ จํานวน 1 งานราคา 32,192 บาท
-เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
ของระบบกลองโทรทัศนวงจรปด
-ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอรประจําป
-ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑประจําป

รายละเอียด
ของครุภัณฑ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

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

การ หลัก
หนา 381 

ขอ 20
(คร้ังที่ 2

ผ.08/121)
(กันเงินป 62 

ดําเนนิการป 63)

20 ติดต้ังระบบกลองโทรทัศนวงจร
ปด (CCTV) พรอมอุปกรณครบ
ชุด จํานวน 8 ชุด 
ร.ร.บัวใหญ อ.บัวใหญ

ติดตั้งระบบกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV)
 พรอมอุปกรณครบชุด  
จํานวน 8 ชุด ร.ร.บัวใหญ อ.บัวใหญ 
ประกอบดวย
1. กลองโทรทัศนวงจรปดชนิดเครือขาย 
แบบมุมมองคงที่สําหรับติดตั้งภายนอก
อาคาร สําหรับใชในงานรักษาความ
ปลอดภัยทั่วไป จํานวน 8 ชุดๆละ 33,000
 บาท เปนเงิน 264,000 บาท
2. อุปกรณบันทึกภาพผานเครือขาย 
(Network Video Recorder) แบบ 8 ชอง
 จํานวน 1 เครื่อง ราคา 24,000 บาท (ขอ
 1-2 เกณฑราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานของระบบกลองโทรทัศนวงจรปด
ประจําป)
3. โทรทัศนแอล อีดี (LED TV) ระดับความ
ละเอียดจอภาพ 1366 x 768 พิกเซล 
ขนาด 32 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง ราคา 
8,000 บาท (ราคามาตรฐานครุภัณฑ 
มกราคม 2561)
4. อุปกรณกระจายสัญญาณ (L2 Switch) 
ขนาด 24 ชอง แบบที่ 2 จํานวน 1 เครื่อง 
ราคา 21,000 บาท

502,677 ร.ร.บัวใหญ
 อ.บัวใหญ

สํานกั
การศึกษา

ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2562 หนา 647-649 , แผนการดําเนินงาน ป 2563 แกไขครั้งที่ 1 หนา 574 - 576)

รายละเอียด
ของครุภัณฑ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

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

การ หลัก
5. เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 1kVA จํานวน
 1 เครื่อง ราคา 5,900 บาท
(ขอ 4-5 ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ประจําป พ.ศ.
2561 ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561)
6. อุปกรณกระจายสัญญาณเครือขายและ
จายไฟแบบ Industrial PoE จํานวน 1 ชุด 
ราคา 16,388 บาท
7. ตูสําหรับจัดเก็บอุปกรณ 19 นิ้ว ขนาด 
9U พรอมอุปกรณ จํานวน 1 ชุด ราคา 
8,453 บาท
8. อุปกรณแปลงสัญญาณเครือขายผาน
ระบบสายใยแกวนําแสง จํานวน 3 ชุดๆ ละ
 8,025 บาท   เปนเงิน 24,075 บาท 
9. อุปกรณแปลงสัญญาณเครือขายผาน
ระบบสายใยแกวนําแสง Industrial จํานวน
 1 ชุด ราคา 19,795 บาท
10. สายนําสัญญาณใยแกวนําแสง 12 แกน
 ชนิดติดตั้งภายนอกอาคาร จํานวน 1 ระบบ
 ราคา 26,750 บาท

รายละเอียด
ของครุภัณฑ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

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

การ หลัก
11. สายนําสัญญาณ UTP CAT5E  ชนิด
ติดตั้งภายนอกอาคาร จํานวน 1 งาน ราคา
 9,095 บาท
12. ตูเหล็กสําหรับเก็บอุปกรณกันน้ํา
ภายนอกอาคาร จํานวน 3 ตูๆ ละ 4,066 
บาท เปนเงิน 12,198 บาท   
13. ชุดแผงจายไฟปองกันไฟฟาลัดวงจร
และกระแสไฟฟากันโชก จํานวน 3 ชุดๆ ละ
 2,889 บาท เปนเงิน 8,667 บาท
14. งานติดตั้งเชื่อมตอสายใยแกวนําแสง
พรอมอุปกรณและคาแรงปลีกยอย จํานวน 
1 งาน ราคา 21,186 บาท
15. งานติดตั้งเมนไฟฟา, งานตั้งคา ทดสอบ
ระบบ, อุปกรณและคาแรงปลีกยอย จํานวน
 1 งาน ราคา 33,170 บาท
(ขอ 6-15 ราคาตามทองตลาด)

รายละเอียด
ของครุภัณฑ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

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

การ หลัก
หนา 381 

ขอ 20
(คร้ังที่ 2

ผ.08/121)
(กันเงินป 62 

ดําเนนิการป 64)

20 ติดต้ังระบบกลองโทรทัศนวงจร
ปด (CCTV) พรอมอุปกรณครบ
ชุด จํานวน 8 ชุด ร.ร.บัวใหญ อ.
บัวใหญ

ติดตั้งระบบกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV)
 พรอมอุปกรณครบชุด จํานวน 8 ชุด ร.ร.
บัวใหญ อ.บัวใหญ 
ประกอบดวย
1. กลองโทรทัศนวงจรปดชนิดเครือขาย 
แบบมุมมองคงที่สําหรับติดตั้งภายนอก
อาคาร สําหรับใชในงานรักษาความ
ปลอดภัยทั่วไป จํานวน 8 กลองๆละ 
32,000 บาท เปนเงิน 256,000 บาท
2. อุปกรณบันทึกภาพผานเครือขาย 
(Network Video Recorder) แบบ 8 ชอง
 จํานวน 1 เครื่อง ราคา 
22,000 บาท
3. โทรทัศนแอล อีดี (LED TV)  ขนาด 32 
นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง ราคา 
6,500 บาท
4. อุปกรณกระจายสัญญาณ แบบ 
(L2 Switch) ขนาด 16 ชอง  จํานวน 1 
เครื่อง ราคา 2,800 บาท 
5. อุปกรณกระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE
 L2 Switch) ขนาด 8 ชอง จํานวน 2 ชุดๆ
ละ 8,300 บาท เปนเงิน 16,600 บาท
6.เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 2KVA 
จํานวน 1 เครื่อง ราคา 12,000 บาท

496,390 ร.ร.บัวใหญ
 อ.บัวใหญ

สํานกั
การศึกษา

ขอความใหม  เหตุผล แกไขรายละเอียดกิจกรรม แกไขงบประมาณใหตรงตามบัญชีโอน ครั้งที่ 2 และแกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

รายละเอียด
ของครุภัณฑ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

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

การ หลัก
7.เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 1kVA 
จํานวน 3 เครื่องๆ ละ 5,800 บาท เปน
เงิน 17,400 บาท
8.อุปกรณแปลงสัญญาณเครือขายผาน
ระบบสายใยแกวนําแสง จํานวน 6 เครื่องๆ
 ละ 6,500 บาท เปนเงิน 
39,000 บาท
9.ชุดแผงจายไฟปองกันไฟฟาลัดวงจรและ
กระแสไฟฟากันโชก จํานวน 3 ชุดๆ ละ 
2,600 บาท เปนเงิน 7,800 บาท
10.ตูสําหรับจัดเก็บอุปกรณ 19 นิ้ว ขนาด 
9U พรอมอุปกรณ จํานวน 1 ตู ราคา 
7,900 บาท
11.สายนําสัญญาณใยแกวนําแสง 12 แกน
 ชนิดติดตั้งภายนอกอาคาร จํานวน 330 
เมตรๆละ 75 บาท เปนเงิน 24,750 บาท
12.สายนําสัญญาณ UTP CAT5E  ชนิด
ติดตั้งภายนอกอาคาร จํานวน 240 เมตรๆ
ละ 36 บาท เปนเงิน 8,640 บาท

รายละเอียด
ของครุภัณฑ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

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

การ หลัก
13.ตูสําหรับเก็บอุปกรณชนิดกันน้ํา
ภายนอกอาคาร จํานวน 3 ตูๆ ละ 3,800 
บาท เปนเงิน 11,400 บาท
14.งานติดตั้ง, เชื่อมตอระบบสายใยแกว
นําแสงและวัสดุอุปกรณที่เกี่ยวของอ่ืน
ๆ จํานวน 1 งานราคา 32,368 บาท
15.งานติดตั้งกลองวงจรปด, ระบบ
ไฟฟาและวัสดุอุปกรณที่เกี่ยวของอ่ืน
ๆ จํานวน 1 งานราคา 31,232 บาท
-เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
ของระบบกลองโทรทัศนวงจรปด
-ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอรประจําป
-ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑประจําป

รายละเอียด
ของครุภัณฑ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

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

การ หลัก
หนา 383 

ขอ 21
(คร้ังที่ 2

ผ.08/122)
(กันเงินป 62 

ดําเนนิการป 63)

21 ติดต้ังระบบกลองโทรทัศนวงจร
ปด (CCTV) พรอมอุปกรณครบ
ชุด จํานวน 8 ชุด 
ร.ร.บานใหญพิทยาคม อ.ครบุรี

ติดตั้งระบบกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV)
 พรอมอุปกรณครบชุด  
จํานวน 8 ชุด ร.ร.บานใหญพิทยาคม อ.คร
บุรี ประกอบดวย
1. กลองโทรทัศนวงจรปดชนิดเครือขาย 
แบบมุมมองคงที่สําหรับติดตั้งภายนอก
อาคาร สําหรับใชในงานรักษาความ
ปลอดภัยทั่วไป จํานวน 8 ชุดๆละ 33,000
 บาท เปนเงิน 264,000 บาท
2. อุปกรณบันทึกภาพผานเครือขาย 
(Network Video Recorder) แบบ 8 ชอง
 จํานวน 1 เครื่อง ราคา 24,000 บาท (ขอ
 1-2 เกณฑราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานของระบบกลองโทรทัศนวงจรปด
ประจําป)
3. โทรทัศนแอล อีดี (LED TV) ระดับความ
ละเอียดจอภาพ 1366 x 768 พิกเซล 
ขนาด 32 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง ราคา 
8,000 บาท (ราคามาตรฐานครุภัณฑ 
มกราคม 2561)
4. อุปกรณกระจายสัญญาณ (L2 Switch) 
ขนาด 24 ชอง แบบที่ 2 จํานวน 1 เครื่อง 
ราคา 21,000 บาท

502,677 ร.ร.บาน
ใหญพิทยา
คม อ.ครบุรี

สํานกั
การศึกษา

ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2562 หนา 650-652 , แผนการดําเนินงาน ป 2563 แกไขครั้งที่ 1 หนา 580 - 582)

รายละเอียด
ของครุภัณฑ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

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

การ หลัก
5. เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 1kVA จํานวน
 1 เครื่อง ราคา 5,900 บาท
(ขอ 4-5 ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ประจําป พ.ศ.
2561 ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561)
6. อุปกรณกระจายสัญญาณเครือขายและ
จายไฟแบบ Industrial PoE จํานวน 1 ชุด 
ราคา 16,388 บาท
7. ตูสําหรับจัดเก็บอุปกรณ 19 นิ้ว ขนาด 
9U พรอมอุปกรณ จํานวน 1 ชุด ราคา 
8,453 บาท
8. อุปกรณแปลงสัญญาณเครือขายผาน
ระบบสายใยแกวนําแสง จํานวน 3 ชุดๆ ละ
 8,025 บาท   เปนเงิน 24,075 บาท 
9. อุปกรณแปลงสัญญาณเครือขายผาน
ระบบสายใยแกวนําแสง Industrial จํานวน
 1 ชุด ราคา 19,795 บาท
10. สายนําสัญญาณใยแกวนําแสง 12 แกน
 ชนิดติดตั้งภายนอกอาคาร จํานวน 1 ระบบ
 ราคา 26,750 บาท

รายละเอียด
ของครุภัณฑ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

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

การ หลัก
11. สายนําสัญญาณ UTP CAT5E  ชนิด
ติดตั้งภายนอกอาคาร จํานวน 1 งาน ราคา
 9,095 บาท
12. ตูเหล็กสําหรับเก็บอุปกรณกันน้ํา
ภายนอกอาคาร จํานวน 3 ตูๆ ละ 4,066 
บาท เปนเงิน 12,198 บาท   
13. ชุดแผงจายไฟปองกันไฟฟาลัดวงจร
และกระแสไฟฟากันโชก จํานวน 3 ชุดๆ ละ
 2,889 บาท เปนเงิน 8,667 บาท
14. งานติดตั้งเชื่อมตอสายใยแกวนําแสง
พรอมอุปกรณและคาแรงปลีกยอย จํานวน 
1 งาน ราคา 21,186 บาท
15. งานติดตั้งเมนไฟฟา, งานตั้งคา ทดสอบ
ระบบ, อุปกรณและคาแรงปลีกยอย จํานวน
 1 งาน ราคา 33,170 บาท
(ขอ 6-15 ราคาตามทองตลาด)

รายละเอียด
ของครุภัณฑ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

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

การ หลัก
หนา 383 

ขอ 21
(คร้ังที่ 2

ผ.08/122)
(กันเงินป 62 

ดําเนนิการป 64)

21 ติดต้ังระบบกลองโทรทัศนวงจร
ปด (CCTV) พรอมอุปกรณครบ
ชุด จํานวน 8 ชุด ร.ร.บานใหญ
พิทยาคม อ.ครบุรี

ติดตั้งระบบกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV)
 พรอมอุปกรณครบชุด จํานวน 8 ชุด ร.ร.
บานใหญพิทยาคม อ.ครบุรี 
ประกอบดวย
1. กลองโทรทัศนวงจรปดชนิดเครือขาย 
แบบมุมมองคงที่สําหรับติดตั้งภายนอก
อาคาร สําหรับใชในงานรักษาความ
ปลอดภัยทั่วไป จํานวน 8 กลองๆละ 
32,000 บาท เปนเงิน 256,000 บาท
2. อุปกรณบันทึกภาพผานเครือขาย 
(Network Video Recorder) แบบ 8 ชอง
 จํานวน 1 เครื่อง ราคา 
22,000 บาท
3. โทรทัศนแอล อีดี (LED TV)  ขนาด 32 
นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง ราคา 
6,500 บาท
4. อุปกรณกระจายสัญญาณ แบบ (L2 
Switch) ขนาด 16 ชอง  จํานวน 1 เครื่อง 
ราคา 2,800 บาท 
5. อุปกรณกระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE
 L2 Switch) ขนาด 8 ชอง จํานวน 2 ชุดๆ
ละ 8,300 บาท เปนเงิน 16,600 บาท
6.เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 2KVA 
จํานวน 1 เครื่อง ราคา 12,000 บาท

495,490 ร.ร.บาน
ใหญพิทยา
คม อ.ครบุรี

สํานกั
การศึกษา

ขอความใหม  เหตุผล แกไขรายละเอียดกิจกรรม แกไขงบประมาณใหตรงตามบัญชีโอน ครั้งที่ 2 และแกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

รายละเอียด
ของครุภัณฑ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

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

การ หลัก
7.เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 1kVA 
จํานวน 3 เครื่องๆ ละ 5,800 บาท เปน
เงิน 17,400 บาท
8.อุปกรณแปลงสัญญาณเครือขายผาน
ระบบสายใยแกวนําแสง จํานวน 6 เครื่องๆ
 ละ 6,500 บาท เปนเงิน 
39,000 บาท
9.ชุดแผงจายไฟปองกันไฟฟาลัดวงจรและ
กระแสไฟฟากันโชก จํานวน 3 ชุดๆ ละ 
2,600 บาท เปนเงิน 7,800 บาท
10.ตูสําหรับจัดเก็บอุปกรณ 19 นิ้ว ขนาด 
9U พรอมอุปกรณ จํานวน 1 ตู ราคา 
7,900 บาท
11.สายนําสัญญาณใยแกวนําแสง 12 แกน
 ชนิดติดตั้งภายนอกอาคาร จํานวน 370 
เมตรๆละ 75 บาท เปนเงิน 27,750 บาท
12.สายนําสัญญาณ UTP CAT5E  ชนิด
ติดตั้งภายนอกอาคาร จํานวน 200 เมตรๆ
ละ 36 บาท เปนเงิน 7,200 บาท

รายละเอียด
ของครุภัณฑ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

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

การ หลัก
13.ตูสําหรับเก็บอุปกรณชนิดกันน้ํา
ภายนอกอาคาร จํานวน 3 ตูๆ ละ 3,800 
บาท เปนเงิน 11,400 บาท
14.งานติดตั้ง, เชื่อมตอระบบสายใยแกว
นําแสงและวัสดุอุปกรณที่เกี่ยวของอ่ืน
ๆ จํานวน 1 งานราคา 36,940 บาท
15.งานติดตั้งกลองวงจรปด, ระบบ
ไฟฟาและวัสดุอุปกรณที่เกี่ยวของอ่ืน
ๆ จํานวน 1 งานราคา 24,200 บาท
-เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
ของระบบกลองโทรทัศนวงจรปด
-ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอรประจําป
-ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑประจําป

รายละเอียด
ของครุภัณฑ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

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

การ หลัก
หนา 384
ขอ 22
(คร้ังที่ 2

ผ.08/123)
(กันเงินป 62 

ดําเนนิการป 63)

22 ติดต้ังระบบกลองโทรทัศนวงจร
ปด (CCTV) พรอมอุปกรณครบ
ชุด จํานวน 8 ชุด 
ร.ร.บานใหมพิทยาคม อ.ครบุรี

ติดตั้งระบบกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV)
 พรอมอุปกรณครบชุด  
จํานวน 8 ชุด ร.ร.บานใหมพิทยาคม อ.คร
บุรี ประกอบดวย
1. กลองโทรทัศนวงจรปดชนิดเครือขาย 
แบบมุมมองคงที่สําหรับติดตั้งภายนอก
อาคาร สําหรับใชในงานรักษาความ
ปลอดภัยทั่วไป จํานวน 8 ชุดๆละ 33,000
 บาท เปนเงิน 264,000 บาท
2. อุปกรณบันทึกภาพผานเครือขาย 
(Network Video Recorder) แบบ 8 ชอง
 จํานวน 1 เครื่อง ราคา 24,000 บาท (ขอ
 1-2 เกณฑราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานของระบบกลองโทรทัศนวงจรปด
ประจําป)
3. โทรทัศนแอล อีดี (LED TV) ระดับความ
ละเอียดจอภาพ 1366 x 768 พิกเซล 
ขนาด 32 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง ราคา 
8,000 บาท (ราคามาตรฐานครุภัณฑ 
มกราคม 2561)
4. อุปกรณกระจายสัญญาณ (L2 Switch) 
ขนาด 24 ชอง แบบที่ 2 จํานวน 1 เครื่อง 
ราคา 21,000 บาท

502,677 ร.ร.บาน
ใหมพิทยา
คม อ.ครบุรี

สํานกั
การศึกษา

ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2562 หนา 653-655 , แผนการดําเนินงาน ป 2563 แกไขครั้งที่ 1 หนา 586 - 588)

รายละเอียด
ของครุภัณฑ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

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

การ หลัก
5. เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 1kVA จํานวน
 1 เครื่อง ราคา 5,900 บาท
(ขอ 4-5 ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ประจําป พ.ศ.
2561 ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561)
6. อุปกรณกระจายสัญญาณเครือขายและ
จายไฟแบบ Industrial PoE จํานวน 1 ชุด 
ราคา 16,388 บาท
7. ตูสําหรับจัดเก็บอุปกรณ 19 นิ้ว ขนาด 
9U พรอมอุปกรณ จํานวน 1 ชุด ราคา 
8,453 บาท
8. อุปกรณแปลงสัญญาณเครือขายผาน
ระบบสายใยแกวนําแสง จํานวน 3 ชุดๆ ละ
 8,025 บาท   เปนเงิน 24,075 บาท 
9. อุปกรณแปลงสัญญาณเครือขายผาน
ระบบสายใยแกวนําแสง Industrial จํานวน
 1 ชุด ราคา 19,795 บาท
10. สายนําสัญญาณใยแกวนําแสง 12 แกน
 ชนิดติดตั้งภายนอกอาคาร จํานวน 1 ระบบ
 ราคา 26,750 บาท

รายละเอียด
ของครุภัณฑ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

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

การ หลัก
11. สายนําสัญญาณ UTP CAT5E  ชนิด
ติดตั้งภายนอกอาคาร จํานวน 1 งาน ราคา
 9,095 บาท
12. ตูเหล็กสําหรับเก็บอุปกรณกันน้ํา
ภายนอกอาคาร จํานวน 3 ตูๆ ละ 4,066 
บาท เปนเงิน 12,198 บาท   
13. ชุดแผงจายไฟปองกันไฟฟาลัดวงจร
และกระแสไฟฟากันโชก จํานวน 3 ชุดๆ ละ
 2,889 บาท เปนเงิน 8,667 บาท
14. งานติดตั้งเชื่อมตอสายใยแกวนําแสง
พรอมอุปกรณและคาแรงปลีกยอย จํานวน 
1 งาน ราคา 21,186 บาท
15. งานติดตั้งเมนไฟฟา, งานตั้งคา ทดสอบ
ระบบ, อุปกรณและคาแรงปลีกยอย จํานวน
 1 งาน ราคา 33,170 บาท
(ขอ 6-15 ราคาตามทองตลาด)

รายละเอียด
ของครุภัณฑ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

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

การ หลัก
หนา 384 

ขอ 22
(คร้ังที่ 2

ผ.08/123)
(กันเงินป 62 

ดําเนนิการป 64)

22 ติดต้ังระบบกลองโทรทัศนวงจร
ปด (CCTV) พรอมอุปกรณครบ
ชุด จํานวน 8 ชุด ร.ร.บานใหม
พิทยาคม อ.ครบุรี

ติดตั้งระบบกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV)
 พรอมอุปกรณครบชุด จํานวน 8 ชุด  ร.ร.
บานใหมพิทยาคม อ.ครบุรี 
ประกอบดวย
1. กลองโทรทัศนวงจรปดชนิดเครือขาย 
แบบมุมมองคงที่สําหรับติดตั้งภายนอก
อาคาร สําหรับใชในงานรักษาความ
ปลอดภัยทั่วไป จํานวน 8 กลองๆละ 
32,000 บาท เปนเงิน 256,000 บาท
2. อุปกรณบันทึกภาพผานเครือขาย 
(Network Video Recorder) แบบ 8 ชอง
 จํานวน 1 เครื่อง ราคา 
22,000 บาท
3. โทรทัศนแอล อีดี (LED TV)  ขนาด 32 
นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง ราคา 
6,500 บาท
4. อุปกรณกระจายสัญญาณ แบบ (L2 
Switch) ขนาด 16 ชอง  จํานวน 1 เครื่อง 
ราคา 2,800 บาท 
5. อุปกรณกระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE
 L2 Switch) ขนาด 8 ชอง จํานวน 2 ชุดๆ
ละ 8,300 บาท เปนเงิน 16,600 บาท
6.เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 2KVA 
จํานวน 1 เครื่อง ราคา 12,000 บาท

495,880 ร.ร.บานใหม
พิทยาคม 
อ.ครบุรี

สํานกั
การศึกษา

ขอความใหม  เหตุผล แกไขรายละเอียดกิจกรรม แกไขงบประมาณใหตรงตามบัญชีโอน ครั้งที่ 2 และแกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

รายละเอียด
ของครุภัณฑ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

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

การ หลัก
7.เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 1kVA 
จํานวน 3 เครื่องๆ ละ 5,800 บาท เปน
เงิน 17,400 บาท
8.อุปกรณแปลงสัญญาณเครือขายผาน
ระบบสายใยแกวนําแสง จํานวน 6 เครื่องๆ
 ละ 6,500 บาท เปนเงิน 
39,000 บาท
9.ชุดแผงจายไฟปองกันไฟฟาลัดวงจรและ
กระแสไฟฟากันโชก จํานวน 3 ชุดๆ ละ 
2,600 บาท เปนเงิน 7,800 บาท
10.ตูสําหรับจัดเก็บอุปกรณ 19 นิ้ว ขนาด 
9U พรอมอุปกรณ จํานวน 1 ตู ราคา 
7,900 บาท
11.สายนําสัญญาณใยแกวนําแสง 12 แกน
 ชนิดติดตั้งภายนอกอาคาร จํานวน 360 
เมตรๆละ 75 บาท เปนเงิน 27,000 บาท
12.สายนําสัญญาณ UTP CAT5E  ชนิด
ติดตั้งภายนอกอาคาร จํานวน 230 เมตรๆ
ละ 36 บาท เปนเงิน 8,280 บาท

รายละเอียด
ของครุภัณฑ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

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

การ หลัก
13.ตูสําหรับเก็บอุปกรณชนิดกันน้ํา
ภายนอกอาคาร จํานวน 3 ตูๆ ละ 3,800 
บาท เปนเงิน 11,400 บาท
14.งานติดตั้ง, เชื่อมตอระบบสายใยแกว
นําแสงและวัสดุอุปกรณที่เกี่ยวของอ่ืน
ๆ จํานวน 1 งานราคา 37,210 บาท
15.งานติดตั้งกลองวงจรปด, ระบบ
ไฟฟาและวัสดุอุปกรณที่เกี่ยวของอ่ืน
ๆ จํานวน 1 งานราคา 23,990 บาท
-เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
ของระบบกลองโทรทัศนวงจรปด
-ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอรประจําป
-ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑประจําป

รายละเอียด
ของครุภัณฑ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

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

การ หลัก
หนา 386 

ขอ 23
(คร้ังที่ 2

ผ.08/124)
(กันเงินป 62 

ดําเนนิการป 63)

23 ติดต้ังระบบกลองโทรทัศนวงจร
ปด (CCTV) พรอมอุปกรณครบ
ชุด จํานวน 8 ชุด 
ร.ร. ประทาย อ.ประทาย

ติดตั้งระบบกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV)
 พรอมอุปกรณครบชุด  
จํานวน 8 ชุด ร.ร. ประทาย อ.ประทาย 
ประกอบดวย
1. กลองโทรทัศนวงจรปดชนิดเครือขาย 
แบบมุมมองคงที่สําหรับติดตั้งภายนอก
อาคาร สําหรับใชในงานรักษาความ
ปลอดภัยทั่วไป จํานวน 8 ชุดๆละ 33,000
 บาท เปนเงิน 264,000 บาท
2. อุปกรณบันทึกภาพผานเครือขาย 
(Network Video Recorder) แบบ 8 ชอง
 จํานวน 1 เครื่อง ราคา 24,000 บาท (ขอ
 1-2 เกณฑราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานของระบบกลองโทรทัศนวงจรปด
ประจําป)
3. โทรทัศนแอล อีดี (LED TV) ระดับความ
ละเอียดจอภาพ 1366 x 768 พิกเซล 
ขนาด 32 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง ราคา 
8,000 บาท (ราคามาตรฐานครุภัณฑ 
มกราคม 2561)
4. อุปกรณกระจายสัญญาณ (L2 Switch) 
ขนาด 24 ชอง แบบที่ 2 จํานวน 1 เครื่อง 
ราคา 21,000 บาท

502,677 ร.ร. 
ประทาย อ.
ประทาย

สํานกั
การศึกษา

ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2562 หนา 656-658 , แผนการดําเนินงาน ป 2563 แกไขครั้งที่ 1 หนา 592 - 594)

รายละเอียด
ของครุภัณฑ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

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

การ หลัก
5. เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 1kVA จํานวน
 1 เครื่อง ราคา 5,900 บาท
(ขอ 4-5 ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ประจําป พ.ศ.
2561 ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561)
6. อุปกรณกระจายสัญญาณเครือขายและ
จายไฟแบบ Industrial PoE จํานวน 1 ชุด 
ราคา 16,388 บาท
7. ตูสําหรับจัดเก็บอุปกรณ 19 นิ้ว ขนาด 
9U พรอมอุปกรณ จํานวน 1 ชุด ราคา 
8,453 บาท
8. อุปกรณแปลงสัญญาณเครือขายผาน
ระบบสายใยแกวนําแสง จํานวน 3 ชุดๆ ละ
 8,025 บาท   เปนเงิน 24,075 บาท 
9. อุปกรณแปลงสัญญาณเครือขายผาน
ระบบสายใยแกวนําแสง Industrial จํานวน
 1 ชุด ราคา 19,795 บาท
10. สายนําสัญญาณใยแกวนําแสง 12 แกน
 ชนิดติดตั้งภายนอกอาคาร จํานวน 1 ระบบ
 ราคา 26,750 บาท

รายละเอียด
ของครุภัณฑ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

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

การ หลัก
11. สายนําสัญญาณ UTP CAT5E  ชนิด
ติดตั้งภายนอกอาคาร จํานวน 1 งาน ราคา
 9,095 บาท
12. ตูเหล็กสําหรับเก็บอุปกรณกันน้ํา
ภายนอกอาคาร จํานวน 3 ตูๆ ละ 4,066 
บาท เปนเงิน 12,198 บาท   
13. ชุดแผงจายไฟปองกันไฟฟาลัดวงจร
และกระแสไฟฟากันโชก จํานวน 3 ชุดๆ ละ
 2,889 บาท เปนเงิน 8,667 บาท
14. งานติดตั้งเชื่อมตอสายใยแกวนําแสง
พรอมอุปกรณและคาแรงปลีกยอย จํานวน 
1 งาน ราคา 21,186 บาท
15. งานติดตั้งเมนไฟฟา, งานตั้งคา ทดสอบ
ระบบ, อุปกรณและคาแรงปลีกยอย จํานวน
 1 งาน ราคา 33,170 บาท
(ขอ 6-15 ราคาตามทองตลาด)

รายละเอียด
ของครุภัณฑ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

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

การ หลัก
หนา 386 

ขอ 23
(คร้ังที่ 2

ผ.08/124)
(กันเงินป 62 

ดําเนนิการป 64)

23 ติดต้ังระบบกลองโทรทัศนวงจร
ปด (CCTV) พรอมอุปกรณครบ
ชุด จํานวน 8 ชุด ร.ร. ประทาย 
อ.ประทาย

ติดตั้งระบบกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV)
 พรอมอุปกรณครบชุด จํานวน 8 ชุด ร.ร. 
ประทาย อ.ประทาย 
ประกอบดวย
1. กลองโทรทัศนวงจรปดชนิดเครือขาย 
แบบมุมมองคงที่สําหรับติดตั้งภายนอก
อาคาร สําหรับใชในงานรักษาความ
ปลอดภัยทั่วไป จํานวน 8 กลองๆละ 
32,000 บาท เปนเงิน 256,000 บาท
2. อุปกรณบันทึกภาพผานเครือขาย 
(Network Video Recorder) แบบ 8 ชอง
 จํานวน 1 เครื่อง ราคา 
22,000 บาท
3. โทรทัศนแอล อีดี (LED TV)  ขนาด 32 
นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง ราคา 
6,500 บาท
4. อุปกรณกระจายสัญญาณ แบบ (L2 
Switch) ขนาด 16 ชอง  จํานวน 1 เครื่อง 
ราคา 2,800 บาท 
5. อุปกรณกระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE
 L2 Switch) ขนาด 8 ชอง จํานวน 2 ชุดๆ
ละ 8,300 บาท เปนเงิน 16,600 บาท
6.เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 2KVA 
จํานวน 1 เครื่อง ราคา 12,000 บาท

495,490 ร.ร. 
ประทาย อ.
ประทาย

สํานกั
การศึกษา

ขอความใหม  เหตุผล แกไขรายละเอียดกิจกรรม แกไขงบประมาณใหตรงตามบัญชีโอน ครั้งที่ 2 และแกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

รายละเอียด
ของครุภัณฑ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

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

การ หลัก
7.เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 1kVA 
จํานวน 3 เครื่องๆ ละ 5,800 บาท เปน
เงิน 17,400 บาท
8.อุปกรณแปลงสัญญาณเครือขายผาน
ระบบสายใยแกวนําแสง จํานวน 6 เครื่องๆ
 ละ 6,500 บาท เปนเงิน 
39,000 บาท
9.ชุดแผงจายไฟปองกันไฟฟาลัดวงจรและ
กระแสไฟฟากันโชก จํานวน 3 ชุดๆ ละ 
2,600 บาท เปนเงิน 7,800 บาท
10.ตูสําหรับจัดเก็บอุปกรณ 19 นิ้ว ขนาด 
9U พรอมอุปกรณ จํานวน 1 ตู ราคา 
7,900 บาท
11.สายนําสัญญาณใยแกวนําแสง 12 แกน
 ชนิดติดตั้งภายนอกอาคาร จํานวน 340 
เมตรๆละ 75 บาท เปนเงิน 25,500 บาท
12.สายนําสัญญาณ UTP CAT5E  ชนิด
ติดตั้งภายนอกอาคาร จํานวน 220 เมตรๆ
ละ 36 บาท เปนเงิน 7,920 บาท

รายละเอียด
ของครุภัณฑ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

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

การ หลัก
13.ตูสําหรับเก็บอุปกรณชนิดกันน้ํา
ภายนอกอาคาร จํานวน 3 ตูๆ ละ 3,800 
บาท เปนเงิน 11,400 บาท
14.งานติดตั้ง, เชื่อมตอระบบสายใยแกว
นําแสงและวัสดุอุปกรณที่เกี่ยวของอ่ืน
ๆ จํานวน 1 งานราคา 32,908 บาท
15.งานติดตั้งกลองวงจรปด, ระบบ
ไฟฟาและวัสดุอุปกรณที่เกี่ยวของอ่ืน
ๆ จํานวน 1 งานราคา 29,762 บาท
-เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
ของระบบกลองโทรทัศนวงจรปด
-ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอรประจําป
-ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑประจําป

รายละเอียด
ของครุภัณฑ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

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

การ หลัก
หนา 387 

ขอ 24
(คร้ังที่ 2

ผ.08/125)
(กันเงินป 62 

ดําเนนิการป 63)

24 ติดต้ังระบบกลองโทรทัศนวงจร
ปด (CCTV) พรอมอุปกรณครบ
ชุด จํานวน 8 ชุด 
ร.ร. ปรางคทองวิทยา อ.คง

ติดตั้งระบบกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV)
 พรอมอุปกรณครบชุด  
จํานวน 8 ชุด ร.ร. ปรางคทองวิทยา 
อ.คง  ประกอบดวย
1. กลองโทรทัศนวงจรปดชนิดเครือขาย 
แบบมุมมองคงที่สําหรับติดตั้งภายนอก
อาคาร สําหรับใชในงานรักษาความ
ปลอดภัยทั่วไป จํานวน 8 ชุดๆละ 33,000
 บาท เปนเงิน 264,000 บาท
2. อุปกรณบันทึกภาพผานเครือขาย 
(Network Video Recorder) แบบ 8 ชอง
 จํานวน 1 เครื่อง ราคา 24,000 บาท (ขอ
 1-2 เกณฑราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานของระบบกลองโทรทัศนวงจรปด
ประจําป)
3. โทรทัศนแอล อีดี (LED TV) ระดับความ
ละเอียดจอภาพ 1366 x 768 พิกเซล 
ขนาด 32 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง ราคา 
8,000 บาท (ราคามาตรฐานครุภัณฑ 
มกราคม 2561)
4. อุปกรณกระจายสัญญาณ (L2 Switch) 
ขนาด 24 ชอง แบบที่ 2 จํานวน 1 เครื่อง 
ราคา 21,000 บาท

502,677 ร.ร. ปรางค
ทองวิทยา 

อ.คง

สํานกั
การศึกษา

ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2562 หนา 659-661 , แผนการดําเนินงาน ป 2563 แกไขครั้งที่ 1 หนา 598 - 600)

รายละเอียด
ของครุภัณฑ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

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

การ หลัก
5. เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 1kVA จํานวน
 1 เครื่อง ราคา 5,900 บาท
(ขอ 4-5 ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ประจําป พ.ศ.
2561 ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561)
6. อุปกรณกระจายสัญญาณเครือขายและ
จายไฟแบบ Industrial PoE จํานวน 1 ชุด 
ราคา 16,388 บาท
7. ตูสําหรับจัดเก็บอุปกรณ 19 นิ้ว ขนาด 
9U พรอมอุปกรณ จํานวน 1 ชุด ราคา 
8,453 บาท
8. อุปกรณแปลงสัญญาณเครือขายผาน
ระบบสายใยแกวนําแสง จํานวน 3 ชุดๆ ละ
 8,025 บาท   เปนเงิน 24,075 บาท 
9. อุปกรณแปลงสัญญาณเครือขายผาน
ระบบสายใยแกวนําแสง Industrial จํานวน
 1 ชุด ราคา 19,795 บาท
10. สายนําสัญญาณใยแกวนําแสง 12 แกน
 ชนิดติดตั้งภายนอกอาคาร จํานวน 1 ระบบ
 ราคา 26,750 บาท

รายละเอียด
ของครุภัณฑ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

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

การ หลัก
11. สายนําสัญญาณ UTP CAT5E  ชนิด
ติดตั้งภายนอกอาคาร จํานวน 1 งาน ราคา
 9,095 บาท
12. ตูเหล็กสําหรับเก็บอุปกรณกันน้ํา
ภายนอกอาคาร จํานวน 3 ตูๆ ละ 4,066 
บาท เปนเงิน 12,198 บาท   
13. ชุดแผงจายไฟปองกันไฟฟาลัดวงจร
และกระแสไฟฟากันโชก จํานวน 3 ชุดๆ ละ
 2,889 บาท เปนเงิน 8,667 บาท
14. งานติดตั้งเชื่อมตอสายใยแกวนําแสง
พรอมอุปกรณและคาแรงปลีกยอย จํานวน 
1 งาน ราคา 21,186 บาท
15. งานติดตั้งเมนไฟฟา, งานตั้งคา ทดสอบ
ระบบ, อุปกรณและคาแรงปลีกยอย จํานวน
 1 งาน ราคา 33,170 บาท
(ขอ 6-15 ราคาตามทองตลาด)

รายละเอียด
ของครุภัณฑ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

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

การ หลัก
หนา 387 

ขอ 24
(คร้ังที่ 2

ผ.08/125)
(กันเงินป 62 

ดําเนนิการป 64)

24 ติดต้ังระบบกลองโทรทัศนวงจร
ปด (CCTV) พรอมอุปกรณครบ
ชุด จํานวน 8 ชุด 
ร.ร. ปรางคทองวิทยา อ.คง

ติดตั้งระบบกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV)
 พรอมอุปกรณครบชุด จํานวน 8 ชุด ร.ร. 
ปรางคทองวิทยา อ.คง 
ประกอบดวย
1. กลองโทรทัศนวงจรปดชนิดเครือขาย 
แบบมุมมองคงที่สําหรับติดตั้งภายนอก
อาคาร สําหรับใชในงานรักษาความ
ปลอดภัยทั่วไป จํานวน 8 กลองๆละ 
32,000 บาท เปนเงิน 256,000 บาท
2. อุปกรณบันทึกภาพผานเครือขาย 
(Network Video Recorder) แบบ 8 ชอง
 จํานวน 1 เครื่อง ราคา 
22,000 บาท
3. โทรทัศนแอล อีดี (LED TV)  ขนาด 32 
นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง ราคา 
6,500 บาท
4. อุปกรณกระจายสัญญาณ แบบ (L2 
Switch) ขนาด 16 ชอง  จํานวน 1 เครื่อง 
ราคา 2,800 บาท 
5. อุปกรณกระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE
 L2 Switch) ขนาด 8 ชอง จํานวน 2 ชุดๆ
ละ 8,300 บาท เปนเงิน 16,600 บาท
6.เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 2KVA 
จํานวน 1 เครื่อง ราคา 12,000 บาท

495,490 ร.ร. ปรางค
ทองวิทยา 

อ.คง

สํานกั
การศึกษา

ขอความใหม  เหตุผล แกไขรายละเอียดกิจกรรม แกไขงบประมาณใหตรงตามบัญชีโอน ครั้งที่ 2 และแกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

รายละเอียด
ของครุภัณฑ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

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

การ หลัก
7.เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 1kVA 
จํานวน 3 เครื่องๆ ละ 5,800 บาท เปน
เงิน 17,400 บาท
8.อุปกรณแปลงสัญญาณเครือขายผาน
ระบบสายใยแกวนําแสง จํานวน 6 เครื่องๆ
 ละ 6,500 บาท เปนเงิน 
39,000 บาท
9.ชุดแผงจายไฟปองกันไฟฟาลัดวงจรและ
กระแสไฟฟากันโชก จํานวน 3 ชุดๆ ละ 
2,600 บาท เปนเงิน 7,800 บาท
10.ตูสําหรับจัดเก็บอุปกรณ 19 นิ้ว ขนาด 
9U พรอมอุปกรณ จํานวน 1 ตู ราคา 
7,900 บาท
11.สายนําสัญญาณใยแกวนําแสง 12 แกน
 ชนิดติดตั้งภายนอกอาคาร จํานวน 300 
เมตรๆละ 75 บาท เปนเงิน 22,500 บาท
12.สายนําสัญญาณ UTP CAT5E  ชนิด
ติดตั้งภายนอกอาคาร จํานวน 210 เมตรๆ
ละ 36 บาท เปนเงิน 7,560 บาท

รายละเอียด
ของครุภัณฑ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

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

การ หลัก
13.ตูสําหรับเก็บอุปกรณชนิดกันน้ํา
ภายนอกอาคาร จํานวน 3 ตูๆ ละ 3,800 
บาท เปนเงิน 11,400 บาท
14.งานติดตั้ง, เชื่อมตอระบบสายใยแกว
นําแสงและวัสดุอุปกรณที่เกี่ยวของอ่ืน
ๆ จํานวน 1 งานราคา 37,088 บาท
15.งานติดตั้งกลองวงจรปด, ระบบ
ไฟฟาและวัสดุอุปกรณที่เกี่ยวของอ่ืน
ๆ จํานวน 1 งานราคา 28,942 บาท
-เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
ของระบบกลองโทรทัศนวงจรปด
-ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอรประจําป
-ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑประจําป

รายละเอียด
ของครุภัณฑ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

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

การ หลัก
หนา 389 

ขอ 25
(คร้ังที่ 2

ผ.08/126)
(กันเงินป 62 

ดําเนนิการป 63)

25 ติดต้ังระบบกลองโทรทัศนวงจร
ปด (CCTV) พรอมอุปกรณครบ
ชุด จํานวน 8 ชุด 
ร.ร. ปราสาทวิทยาคม 
อ.ดานขุนทด

ติดตั้งระบบกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV)
 พรอมอุปกรณครบชุด  
จํานวน 8 ชุด ร.ร. ปราสาทวิทยาคม 
อ.ดานขุนทด ประกอบดวย
1. กลองโทรทัศนวงจรปดชนิดเครือขาย 
แบบมุมมองคงที่สําหรับติดตั้งภายนอก
อาคาร สําหรับใชในงานรักษาความ
ปลอดภัยทั่วไป จํานวน 8 ชุดๆละ 33,000
 บาท เปนเงิน 264,000 บาท
2. อุปกรณบันทึกภาพผานเครือขาย 
(Network Video Recorder) แบบ 8 ชอง
 จํานวน 1 เครื่อง ราคา 24,000 บาท (ขอ
 1-2 เกณฑราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานของระบบกลองโทรทัศนวงจรปด
ประจําป)
3. โทรทัศนแอล อีดี (LED TV) ระดับความ
ละเอียดจอภาพ 1366 x 768 พิกเซล 
ขนาด 32 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง ราคา 
8,000 บาท (ราคามาตรฐานครุภัณฑ 
มกราคม 2561)
4. อุปกรณกระจายสัญญาณ (L2 Switch) 
ขนาด 24 ชอง แบบที่ 2 จํานวน 1 เครื่อง 
ราคา 21,000 บาท

502,677 ร.ร. 
ปราสาท
วิทยาคม 

อ.ดานขุนทด

สํานกั
การศึกษา

ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2562 หนา 662-664 , แผนการดําเนินงาน ป 2563 แกไขครั้งที่ 1 หนา 604 - 606)

รายละเอียด
ของครุภัณฑ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

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

การ หลัก
5. เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 1kVA จํานวน
 1 เครื่อง ราคา 5,900 บาท
(ขอ 4-5 ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ประจําป พ.ศ.
2561 ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561)
6. อุปกรณกระจายสัญญาณเครือขายและ
จายไฟแบบ Industrial PoE จํานวน 1 ชุด 
ราคา 16,388 บาท
7. ตูสําหรับจัดเก็บอุปกรณ 19 นิ้ว ขนาด 
9U พรอมอุปกรณ จํานวน 1 ชุด ราคา 
8,453 บาท
8. อุปกรณแปลงสัญญาณเครือขายผาน
ระบบสายใยแกวนําแสง จํานวน 3 ชุดๆ ละ
 8,025 บาท   เปนเงิน 24,075 บาท 
9. อุปกรณแปลงสัญญาณเครือขายผาน
ระบบสายใยแกวนําแสง Industrial จํานวน
 1 ชุด ราคา 19,795 บาท
10. สายนําสัญญาณใยแกวนําแสง 12 แกน
 ชนิดติดตั้งภายนอกอาคาร จํานวน 1 ระบบ
 ราคา 26,750 บาท

รายละเอียด
ของครุภัณฑ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

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

การ หลัก
11. สายนําสัญญาณ UTP CAT5E  ชนิด
ติดตั้งภายนอกอาคาร จํานวน 1 งาน ราคา
 9,095 บาท
12. ตูเหล็กสําหรับเก็บอุปกรณกันน้ํา
ภายนอกอาคาร จํานวน 3 ตูๆ ละ 4,066 
บาท เปนเงิน 12,198 บาท   
13. ชุดแผงจายไฟปองกันไฟฟาลัดวงจร
และกระแสไฟฟากันโชก จํานวน 3 ชุดๆ ละ
 2,889 บาท เปนเงิน 8,667 บาท
14. งานติดตั้งเชื่อมตอสายใยแกวนําแสง
พรอมอุปกรณและคาแรงปลีกยอย จํานวน 
1 งาน ราคา 21,186 บาท
15. งานติดตั้งเมนไฟฟา, งานตั้งคา ทดสอบ
ระบบ, อุปกรณและคาแรงปลีกยอย จํานวน
 1 งาน ราคา 33,170 บาท
(ขอ 6-15 ราคาตามทองตลาด)

รายละเอียด
ของครุภัณฑ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

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

การ หลัก
หนา 389 

ขอ 25
(คร้ังที่ 2

ผ.08/126)
(กันเงินป 62 

ดําเนนิการป 64)

25 ติดต้ังระบบกลองโทรทัศนวงจร
ปด (CCTV) พรอมอุปกรณครบ
ชุด จํานวน 8 ชุด ร.ร. ปราสาท
วิทยาคม 
อ.ดานขุนทด

ติดตั้งระบบกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV)
 พรอมอุปกรณครบชุด จํานวน 8 ชุด ร.ร. 
ปราสาทวิทยาคม 
อ.ดานขุนทด ประกอบดวย
1. กลองโทรทัศนวงจรปดชนิดเครือขาย 
แบบมุมมองคงที่สําหรับติดตั้งภายนอก
อาคาร สําหรับใชในงานรักษาความ
ปลอดภัยทั่วไป จํานวน 8 กลองๆละ 
32,000 บาท เปนเงิน 256,000 บาท
2. อุปกรณบันทึกภาพผานเครือขาย 
(Network Video Recorder) แบบ 8 ชอง
 จํานวน 1 เครื่อง ราคา 
22,000 บาท
3. โทรทัศนแอล อีดี (LED TV)  ขนาด 32 
นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง ราคา 
6,500 บาท
4. อุปกรณกระจายสัญญาณ แบบ (L2 
Switch) ขนาด 16 ชอง  จํานวน 1 เครื่อง 
ราคา 2,800 บาท 
5. อุปกรณกระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE
 L2 Switch) ขนาด 8 ชอง จํานวน 2 ชุดๆ
ละ 8,300 บาท เปนเงิน 16,600 บาท
6.เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 2KVA 
จํานวน 1 เครื่อง ราคา 12,000 บาท

494,500 ร.ร. 
ปราสาท
วิทยาคม 

อ.ดานขุนทด

สํานกั
การศึกษา

ขอความใหม  เหตุผล แกไขรายละเอียดกิจกรรม แกไขงบประมาณใหตรงตามบัญชีโอน ครั้งที่ 2 และแกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

รายละเอียด
ของครุภัณฑ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

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

การ หลัก
7.เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 1kVA 
จํานวน 3 เครื่องๆ ละ 5,800 บาท เปน
เงิน 17,400 บาท
8.อุปกรณแปลงสัญญาณเครือขายผาน
ระบบสายใยแกวนําแสง จํานวน 6 เครื่องๆ
 ละ 6,500 บาท เปนเงิน 
39,000 บาท
9.ชุดแผงจายไฟปองกันไฟฟาลัดวงจรและ
กระแสไฟฟากันโชก จํานวน 3 ชุดๆ ละ 
2,600 บาท เปนเงิน 7,800 บาท
10.ตูสําหรับจัดเก็บอุปกรณ 19 นิ้ว ขนาด 
9U พรอมอุปกรณ จํานวน 1 ตู ราคา 
7,900 บาท
11.สายนําสัญญาณใยแกวนําแสง 12 แกน
 ชนิดติดตั้งภายนอกอาคาร จํานวน 300 
เมตรๆละ 75 บาท เปนเงิน 22,500 บาท
12.สายนําสัญญาณ UTP CAT5E  ชนิด
ติดตั้งภายนอกอาคาร จํานวน 200 เมตรๆ
ละ 36 บาท เปนเงิน 7,200 บาท

รายละเอียด
ของครุภัณฑ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

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

การ หลัก
13.ตูสําหรับเก็บอุปกรณชนิดกันน้ํา
ภายนอกอาคาร จํานวน 3 ตูๆ ละ 3,800 
บาท เปนเงิน 11,400 บาท
14.งานติดตั้ง, เชื่อมตอระบบสายใยแกว
นําแสงและวัสดุอุปกรณที่เกี่ยวของอ่ืน
ๆ จํานวน 1 งานราคา 38,500 บาท
15.งานติดตั้งกลองวงจรปด, ระบบ
ไฟฟาและวัสดุอุปกรณที่เกี่ยวของอ่ืน
ๆ จํานวน 1 งานราคา 26,900 บาท
-เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
ของระบบกลองโทรทัศนวงจรปด
-ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอรประจําป
-ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑประจําป

รายละเอียด
ของครุภัณฑ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

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

การ หลัก
หนา 391 

ขอ 26
(คร้ังที่ 2

ผ.08/127)
(กันเงินป 62 

ดําเนนิการป 63)

26 ติดต้ังระบบกลองโทรทัศนวงจร
ปด (CCTV) พรอมอุปกรณครบ
ชุด จํานวน 8 ชุด 
ร.ร.ปากชอง 2 อ.ปากชอง

ติดตั้งระบบกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV)
 พรอมอุปกรณครบชุด  
จํานวน 8 ชุด ร.ร.ปากชอง 2 
อ.ปากชอง ประกอบดวย
1. กลองโทรทัศนวงจรปดชนิดเครือขาย 
แบบมุมมองคงที่สําหรับติดตั้งภายนอก
อาคาร สําหรับใชในงานรักษาความ
ปลอดภัยทั่วไป จํานวน 8 ชุดๆละ 33,000
 บาท เปนเงิน 264,000 บาท
2. อุปกรณบันทึกภาพผานเครือขาย 
(Network Video Recorder) แบบ 8 ชอง
 จํานวน 1 เครื่อง ราคา 24,000 บาท (ขอ
 1-2 เกณฑราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานของระบบกลองโทรทัศนวงจรปด
ประจําป)
3. โทรทัศนแอล อีดี (LED TV) ระดับความ
ละเอียดจอภาพ 1366 x 768 พิกเซล 
ขนาด 32 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง ราคา 
8,000 บาท (ราคามาตรฐานครุภัณฑ 
มกราคม 2561)
4. อุปกรณกระจายสัญญาณ (L2 Switch) 
ขนาด 24 ชอง แบบที่ 2 จํานวน 1 เครื่อง 
ราคา 21,000 บาท

502,677 ร.ร.ปากชอง
 2 อ.ปาก

ชอง

สํานกั
การศึกษา

ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2562 หนา 665-667 , แผนการดําเนินงาน ป 2563 แกไขครั้งที่ 1 หนา 610 - 612)

รายละเอียด
ของครุภัณฑ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

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

การ หลัก
5. เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 1kVA จํานวน
 1 เครื่อง ราคา 5,900 บาท
(ขอ 4-5 ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ประจําป พ.ศ.
2561 ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561)
6. อุปกรณกระจายสัญญาณเครือขายและ
จายไฟแบบ Industrial PoE จํานวน 1 ชุด 
ราคา 16,388 บาท
7. ตูสําหรับจัดเก็บอุปกรณ 19 นิ้ว ขนาด 
9U พรอมอุปกรณ จํานวน 1 ชุด ราคา 
8,453 บาท
8. อุปกรณแปลงสัญญาณเครือขายผาน
ระบบสายใยแกวนําแสง จํานวน 3 ชุดๆ ละ
 8,025 บาท   เปนเงิน 24,075 บาท 
9. อุปกรณแปลงสัญญาณเครือขายผาน
ระบบสายใยแกวนําแสง Industrial จํานวน
 1 ชุด ราคา 19,795 บาท
10. สายนําสัญญาณใยแกวนําแสง 12 แกน
 ชนิดติดตั้งภายนอกอาคาร จํานวน 1 ระบบ
 ราคา 26,750 บาท

รายละเอียด
ของครุภัณฑ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

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

การ หลัก
11. สายนําสัญญาณ UTP CAT5E  ชนิด
ติดตั้งภายนอกอาคาร จํานวน 1 งาน ราคา
 9,095 บาท
12. ตูเหล็กสําหรับเก็บอุปกรณกันน้ํา
ภายนอกอาคาร จํานวน 3 ตูๆ ละ 4,066 
บาท เปนเงิน 12,198 บาท   
13. ชุดแผงจายไฟปองกันไฟฟาลัดวงจร
และกระแสไฟฟากันโชก จํานวน 3 ชุดๆ ละ
 2,889 บาท เปนเงิน 8,667 บาท
14. งานติดตั้งเชื่อมตอสายใยแกวนําแสง
พรอมอุปกรณและคาแรงปลีกยอย จํานวน 
1 งาน ราคา 21,186 บาท
15. งานติดตั้งเมนไฟฟา, งานตั้งคา ทดสอบ
ระบบ, อุปกรณและคาแรงปลีกยอย จํานวน
 1 งาน ราคา 33,170 บาท
(ขอ 6-15 ราคาตามทองตลาด)

รายละเอียด
ของครุภัณฑ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

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

การ หลัก
หนา 391 

ขอ 26
(คร้ังที่ 2

ผ.08/127)
(กันเงินป 62 

ดําเนนิการป 64)

26 ติดต้ังระบบกลองโทรทัศนวงจร
ปด (CCTV) พรอมอุปกรณครบ
ชุด จํานวน 8 ชุด 
ร.ร.ปากชอง 2 อ.ปากชอง

ติดตั้งระบบกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV)
 พรอมอุปกรณครบชุด จํานวน 8 ชุด ร.ร.
ปากชอง 2 อ.ปากชอง 
ประกอบดวย
1. กลองโทรทัศนวงจรปดชนิดเครือขาย 
แบบมุมมองคงที่สําหรับติดตั้งภายนอก
อาคาร สําหรับใชในงานรักษาความ
ปลอดภัยทั่วไป จํานวน 8 กลองๆละ 
32,000 บาท เปนเงิน 256,000 บาท
2. อุปกรณบันทึกภาพผานเครือขาย 
(Network Video Recorder) แบบ 8 ชอง
 จํานวน 1 เครื่อง ราคา 
22,000 บาท
3. โทรทัศนแอล อีดี (LED TV)  ขนาด 32 
นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง ราคา 
6,500 บาท
4. อุปกรณกระจายสัญญาณ แบบ 
(L2 Switch) ขนาด 16 ชอง  จํานวน 1 
เครื่อง ราคา 2,800 บาท 
5. อุปกรณกระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE
 L2 Switch) ขนาด 8 ชอง จํานวน 2 ชุดๆ
ละ 8,300 บาท เปนเงิน 16,600 บาท
6.เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 2KVA 
จํานวน 1 เครื่อง ราคา 12,000 บาท

496,800 ร.ร.ปากชอง
 2 อ.ปาก

ชอง

สํานกั
การศึกษา

ขอความใหม  เหตุผล แกไขรายละเอียดกิจกรรม แกไขงบประมาณใหตรงตามบัญชีโอน ครั้งที่ 2 และแกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

รายละเอียด
ของครุภัณฑ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

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

การ หลัก
7.เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 1kVA 
จํานวน 3 เครื่องๆ ละ 5,800 บาท เปน
เงิน 17,400 บาท
8.อุปกรณแปลงสัญญาณเครือขายผาน
ระบบสายใยแกวนําแสง จํานวน 6 เครื่องๆ
 ละ 6,500 บาท เปนเงิน 39,000 บาท
9.ชุดแผงจายไฟปองกันไฟฟาลัดวงจรและ
กระแสไฟฟากันโชก จํานวน 3 ชุดๆ ละ 
2,600 บาท เปนเงิน 7,800 บาท
10.ตูสําหรับจัดเก็บอุปกรณ 19 นิ้ว ขนาด 
9U พรอมอุปกรณ จํานวน 1 ตู ราคา 
7,900 บาท
11.สายนําสัญญาณใยแกวนําแสง 12 แกน
 ชนิดติดตั้งภายนอกอาคาร จํานวน 350 
เมตรๆละ 75 บาท เปนเงิน 26,250 บาท
12.สายนําสัญญาณ UTP CAT5E  ชนิด
ติดตั้งภายนอกอาคาร จํานวน 250 เมตรๆ
ละ 36 บาท เปนเงิน 9,000 บาท

รายละเอียด
ของครุภัณฑ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

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

การ หลัก
13.ตูสําหรับเก็บอุปกรณชนิดกันน้ํา
ภายนอกอาคาร จํานวน 3 ตูๆ ละ 3,800 
บาท เปนเงิน 11,400 บาท
14.งานติดตั้ง, เชื่อมตอระบบสายใยแกว
นําแสงและวัสดุอุปกรณที่เกี่ยวของอ่ืน
ๆ จํานวน 1 งานราคา 36,630 บาท
15.งานติดตั้งกลองวงจรปด, ระบบ
ไฟฟาและวัสดุอุปกรณที่เกี่ยวของอ่ืน
ๆ จํานวน 1 งานราคา 25,520 บาท
-เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
ของระบบกลองโทรทัศนวงจรปด
-ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอรประจําป
-ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑประจําป

รายละเอียด
ของครุภัณฑ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

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

การ หลัก
หนา 392 

ขอ 27
(คร้ังที่ 2

ผ.08/128)
(กันเงินป 62 

ดําเนนิการป 63)

27 ติดต้ังระบบกลองโทรทัศนวงจร
ปด (CCTV) พรอมอุปกรณครบ
ชุด จํานวน 8 ชุด 
ร.ร.ปากชองพิทยาคม 
อ.ปากชอง

ติดตั้งระบบกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV)
 พรอมอุปกรณครบชุด  
จํานวน 8 ชุด ร.ร.ปากชองพิทยาคม 
อ.ปากชอง ประกอบดวย
1. กลองโทรทัศนวงจรปดชนิดเครือขาย 
แบบมุมมองคงที่สําหรับติดตั้งภายนอก
อาคาร สําหรับใชในงานรักษาความ
ปลอดภัยทั่วไป จํานวน 8 ชุดๆละ 33,000
 บาท เปนเงิน 264,000 บาท
2. อุปกรณบันทึกภาพผานเครือขาย 
(Network Video Recorder) แบบ 8 ชอง
 จํานวน 1 เครื่อง ราคา 24,000 บาท (ขอ
 1-2 เกณฑราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานของระบบกลองโทรทัศนวงจรปด
ประจําป)
3. โทรทัศนแอล อีดี (LED TV) ระดับความ
ละเอียดจอภาพ 1366 x 768 พิกเซล 
ขนาด 32 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง ราคา 
8,000 บาท (ราคามาตรฐานครุภัณฑ 
มกราคม 2561)
4. อุปกรณกระจายสัญญาณ (L2 Switch) 
ขนาด 24 ชอง แบบที่ 2 จํานวน 1 เครื่อง 
ราคา 21,000 บาท

502,677 ร.ร.
ปากชอง
พิทยาคม 
อ.ปากชอง

สํานกั
การศึกษา

ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2562 หนา 668-670 , แผนการดําเนินงาน ป 2563 แกไขครั้งที่ 1 หนา 616 - 618)

รายละเอียด
ของครุภัณฑ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

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

การ หลัก
5. เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 1kVA จํานวน
 1 เครื่อง ราคา 5,900 บาท
(ขอ 4-5 ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ประจําป พ.ศ.
2561 ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561)
6. อุปกรณกระจายสัญญาณเครือขายและ
จายไฟแบบ Industrial PoE จํานวน 1 ชุด 
ราคา 16,388 บาท
7. ตูสําหรับจัดเก็บอุปกรณ 19 นิ้ว ขนาด 
9U พรอมอุปกรณ จํานวน 1 ชุด ราคา 
8,453 บาท
8. อุปกรณแปลงสัญญาณเครือขายผาน
ระบบสายใยแกวนําแสง จํานวน 3 ชุดๆ ละ
 8,025 บาท   เปนเงิน 24,075 บาท 
9. อุปกรณแปลงสัญญาณเครือขายผาน
ระบบสายใยแกวนําแสง Industrial จํานวน
 1 ชุด ราคา 19,795 บาท
10. สายนําสัญญาณใยแกวนําแสง 12 แกน
 ชนิดติดตั้งภายนอกอาคาร จํานวน 1 ระบบ
 ราคา 26,750 บาท

รายละเอียด
ของครุภัณฑ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

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

การ หลัก
11. สายนําสัญญาณ UTP CAT5E  ชนิด
ติดตั้งภายนอกอาคาร จํานวน 1 งาน ราคา
 9,095 บาท
12. ตูเหล็กสําหรับเก็บอุปกรณกันน้ํา
ภายนอกอาคาร จํานวน 3 ตูๆ ละ 4,066 
บาท เปนเงิน 12,198 บาท   
13. ชุดแผงจายไฟปองกันไฟฟาลัดวงจร
และกระแสไฟฟากันโชก จํานวน 3 ชุดๆ ละ
 2,889 บาท เปนเงิน 8,667 บาท
14. งานติดตั้งเชื่อมตอสายใยแกวนําแสง
พรอมอุปกรณและคาแรงปลีกยอย จํานวน 
1 งาน ราคา 21,186 บาท
15. งานติดตั้งเมนไฟฟา, งานตั้งคา ทดสอบ
ระบบ, อุปกรณและคาแรงปลีกยอย จํานวน
 1 งาน ราคา 33,170 บาท
(ขอ 6-15 ราคาตามทองตลาด)

รายละเอียด
ของครุภัณฑ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

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

การ หลัก
หนา 392 

ขอ 27
(คร้ังที่ 2

ผ.08/128)
(กันเงินป 62 

ดําเนนิการป 64)

27 ติดต้ังระบบกลองโทรทัศนวงจร
ปด (CCTV) พรอมอุปกรณครบ
ชุด จํานวน 8 ชุด ร.ร.ปากชอง
พิทยาคม 
อ.ปากชอง

ติดตั้งระบบกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV)
 พรอมอุปกรณครบชุด จํานวน 8 ชุด ร.ร.
ปากชองพิทยาคม 
อ.ปากชอง ประกอบดวย
1. กลองโทรทัศนวงจรปดชนิดเครือขาย 
แบบมุมมองคงที่สําหรับติดตั้งภายนอก
อาคาร สําหรับใชในงานรักษาความ
ปลอดภัยทั่วไป จํานวน 8 กลองๆละ 
32,000 บาท เปนเงิน 256,000 บาท
2. อุปกรณบันทึกภาพผานเครือขาย 
(Network Video Recorder) แบบ 8 ชอง
 จํานวน 1 เครื่อง ราคา 
22,000 บาท
3. โทรทัศนแอล อีดี (LED TV)  ขนาด 32 
นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง ราคา 
6,500 บาท
4. อุปกรณกระจายสัญญาณ แบบ 
(L2 Switch) ขนาด 16 ชอง  จํานวน 1 
เครื่อง ราคา 2,800 บาท 
5. อุปกรณกระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE
 L2 Switch) ขนาด 8 ชอง จํานวน 2 ชุดๆ
ละ 8,300 บาท เปนเงิน 16,600 บาท
6.เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 2KVA 
จํานวน 1 เครื่อง ราคา 12,000 บาท

494,890 ร.ร.ปาก
ชองพิทยา

คม 
อ.ปากชอง

สํานกั
การศึกษา

ขอความใหม  เหตุผล แกไขรายละเอียดกิจกรรม แกไขงบประมาณใหตรงตามบัญชีโอน ครั้งที่ 2 และแกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

รายละเอียด
ของครุภัณฑ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

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

การ หลัก
7.เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 1kVA 
จํานวน 3 เครื่องๆ ละ 5,800 บาท เปน
เงิน 17,400 บาท
8.อุปกรณแปลงสัญญาณเครือขายผาน
ระบบสายใยแกวนําแสง จํานวน 6 เครื่องๆ
 ละ 6,500 บาท เปนเงิน 
39,000 บาท
9.ชุดแผงจายไฟปองกันไฟฟาลัดวงจรและ
กระแสไฟฟากันโชก จํานวน 3 ชุดๆ ละ 
2,600 บาท เปนเงิน 7,800 บาท
10.ตูสําหรับจัดเก็บอุปกรณ 19 นิ้ว ขนาด 
9U พรอมอุปกรณ จํานวน 1 ตู ราคา 
7,900 บาท
11.สายนําสัญญาณใยแกวนําแสง 12 แกน
 ชนิดติดตั้งภายนอกอาคาร จํานวน 380 
เมตรๆละ 75 บาท เปนเงิน 28,500 บาท
12.สายนําสัญญาณ UTP CAT5E  ชนิด
ติดตั้งภายนอกอาคาร จํานวน 260เมตรๆ
ละ 36 บาท เปนเงิน 9,360 บาท

รายละเอียด
ของครุภัณฑ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

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

การ หลัก
13.ตูสําหรับเก็บอุปกรณชนิดกันน้ํา
ภายนอกอาคาร จํานวน 3 ตูๆ ละ 3,800 
บาท เปนเงิน 11,400 บาท
14.งานติดตั้ง, เชื่อมตอระบบสายใยแกว
นําแสงและวัสดุอุปกรณที่เกี่ยวของอ่ืน
ๆ จํานวน 1 งานราคา 35,960 บาท
15.งานติดตั้งกลองวงจรปด, ระบบ
ไฟฟาและวัสดุอุปกรณที่เกี่ยวของอ่ืน
ๆ จํานวน 1 งานราคา 21,670 บาท
-เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
ของระบบกลองโทรทัศนวงจรปด
-ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอรประจําป
-ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑประจําป

รายละเอียด
ของครุภัณฑ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

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

การ หลัก
หนา 393 

ขอ 28
(คร้ังที่ 2

ผ.08/129)
(กันเงินป 62 

ดําเนนิการป 63)

28 ติดต้ังระบบกลองโทรทัศนวงจร
ปด (CCTV) พรอมอุปกรณครบ
ชุด จํานวน 8 ชุด 
ร.ร.พระทองคําวิทยา 
อ.พระทองคํา

ติดตั้งระบบกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV)
 พรอมอุปกรณครบชุด  
จํานวน 8 ชุด ร.ร.พระทองคําวิทยา 
อ.พระทองคํา ประกอบดวย
1. กลองโทรทัศนวงจรปดชนิดเครือขาย 
แบบมุมมองคงที่สําหรับติดตั้งภายนอก
อาคาร สําหรับใชในงานรักษาความ
ปลอดภัยทั่วไป จํานวน 8 ชุดๆละ 33,000
 บาท เปนเงิน 264,000 บาท
2. อุปกรณบันทึกภาพผานเครือขาย 
(Network Video Recorder) แบบ 8 ชอง
 จํานวน 1 เครื่อง ราคา 24,000 บาท (ขอ
 1-2 เกณฑราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานของระบบกลองโทรทัศนวงจรปด
ประจําป)
3. โทรทัศนแอล อีดี (LED TV) ระดับความ
ละเอียดจอภาพ 1366 x 768 พิกเซล 
ขนาด 32 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง ราคา 
8,000 บาท (ราคามาตรฐานครุภัณฑ 
มกราคม 2561)
4. อุปกรณกระจายสัญญาณ (L2 Switch) 
ขนาด 24 ชอง แบบที่ 2 จํานวน 1 เครื่อง 
ราคา 21,000 บาท

502,677 ร.ร.พระ
ทองคําวิทยา 
อ.พระทองคํา

สํานกั
การศึกษา

ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2562 หนา 671-673 , แผนการดําเนินงาน ป 2563 แกไขครั้งที่ 1 หนา 622 - 624)

รายละเอียด
ของครุภัณฑ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

201



ผด.02/1

 
 

7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

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

การ หลัก
5. เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 1kVA จํานวน
 1 เครื่อง ราคา 5,900 บาท
(ขอ 4-5 ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ประจําป พ.ศ.
2561 ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561)
6. อุปกรณกระจายสัญญาณเครือขายและ
จายไฟแบบ Industrial PoE จํานวน 1 ชุด 
ราคา 16,388 บาท
7. ตูสําหรับจัดเก็บอุปกรณ 19 นิ้ว ขนาด 
9U พรอมอุปกรณ จํานวน 1 ชุด ราคา 
8,453 บาท
8. อุปกรณแปลงสัญญาณเครือขายผาน
ระบบสายใยแกวนําแสง จํานวน 3 ชุดๆ ละ
 8,025 บาท   เปนเงิน 24,075 บาท 
9. อุปกรณแปลงสัญญาณเครือขายผาน
ระบบสายใยแกวนําแสง Industrial จํานวน
 1 ชุด ราคา 19,795 บาท
10. สายนําสัญญาณใยแกวนําแสง 12 แกน
 ชนิดติดตั้งภายนอกอาคาร จํานวน 1 ระบบ
 ราคา 26,750 บาท

รายละเอียด
ของครุภัณฑ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

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

การ หลัก
11. สายนําสัญญาณ UTP CAT5E  ชนิด
ติดตั้งภายนอกอาคาร จํานวน 1 งาน ราคา
 9,095 บาท
12. ตูเหล็กสําหรับเก็บอุปกรณกันน้ํา
ภายนอกอาคาร จํานวน 3 ตูๆ ละ 4,066 
บาท เปนเงิน 12,198 บาท   
13. ชุดแผงจายไฟปองกันไฟฟาลัดวงจร
และกระแสไฟฟากันโชก จํานวน 3 ชุดๆ ละ
 2,889 บาท เปนเงิน 8,667 บาท
14. งานติดตั้งเชื่อมตอสายใยแกวนําแสง
พรอมอุปกรณและคาแรงปลีกยอย จํานวน 
1 งาน ราคา 21,186 บาท
15. งานติดตั้งเมนไฟฟา, งานตั้งคา ทดสอบ
ระบบ, อุปกรณและคาแรงปลีกยอย จํานวน
 1 งาน ราคา 33,170 บาท
(ขอ 6-15 ราคาตามทองตลาด)

รายละเอียด
ของครุภัณฑ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

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

การ หลัก
หนา 393 

ขอ 28
(คร้ังที่ 2

ผ.08/129)
(กันเงินป 62 

ดําเนนิการป 64)

28 ติดต้ังระบบกลองโทรทัศนวงจร
ปด (CCTV) พรอมอุปกรณครบ
ชุด จํานวน 8 ชุด ร.ร.พระ
ทองคําวิทยา 
อ.พระทองคํา

ติดตั้งระบบกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV)
 พรอมอุปกรณครบชุด จํานวน 8 ชุด ร.ร.พ
ระทองคําวิทยา 
อ.พระทองคํา ประกอบดวย
1. กลองโทรทัศนวงจรปดชนิดเครือขาย 
แบบมุมมองคงที่สําหรับติดตั้งภายนอก
อาคาร สําหรับใชในงานรักษาความ
ปลอดภัยทั่วไป จํานวน 8 กลองๆละ 
32,000 บาท เปนเงิน 256,000 บาท
2. อุปกรณบันทึกภาพผานเครือขาย 
(Network Video Recorder) แบบ 8 ชอง
 จํานวน 1 เครื่อง ราคา 
22,000 บาท
3. โทรทัศนแอล อีดี (LED TV)  ขนาด 32 
นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง ราคา 
6,500 บาท
4. อุปกรณกระจายสัญญาณ แบบ 
(L2 Switch) ขนาด 16 ชอง  จํานวน 1 
เครื่อง ราคา 2,800 บาท 
5. อุปกรณกระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE
 L2 Switch) ขนาด 8 ชอง จํานวน 2 ชุดๆ
ละ 8,300 บาท เปนเงิน 16,600 บาท
6.เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 2KVA 
จํานวน 1 เครื่อง ราคา 12,000 บาท

495,500 ร.ร.พระ
ทองคําวิทยา 
อ.พระทองคํา

สํานกั
การศึกษา

ขอความใหม  เหตุผล แกไขรายละเอียดกิจกรรม แกไขงบประมาณใหตรงตามบัญชีโอน ครั้งที่ 2 และแกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

รายละเอียด
ของครุภัณฑ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

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

การ หลัก
7.เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 1kVA 
จํานวน 3 เครื่องๆ ละ 5,800 บาท เปน
เงิน 17,400 บาท
8.อุปกรณแปลงสัญญาณเครือขายผาน
ระบบสายใยแกวนําแสง จํานวน 6 เครื่องๆ
 ละ 6,500 บาท เปนเงิน 
39,000 บาท
9.ชุดแผงจายไฟปองกันไฟฟาลัดวงจรและ
กระแสไฟฟากันโชก จํานวน 3 ชุดๆ ละ 
2,600 บาท เปนเงิน 7,800 บาท
10.ตูสําหรับจัดเก็บอุปกรณ 19 นิ้ว ขนาด 
9U พรอมอุปกรณ จํานวน 1 ตู ราคา 
7,900 บาท
11.สายนําสัญญาณใยแกวนําแสง 12 แกน
 ชนิดติดตั้งภายนอกอาคาร จํานวน 390 
เมตรๆละ 75 บาท เปนเงิน 29,250 บาท
12.สายนําสัญญาณ UTP CAT5E  ชนิด
ติดตั้งภายนอกอาคาร จํานวน 240 เมตรๆ
ละ 36 บาท เปนเงิน 8,640 บาท

รายละเอียด
ของครุภัณฑ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

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

การ หลัก
13.ตูสําหรับเก็บอุปกรณชนิดกันน้ํา
ภายนอกอาคาร จํานวน 3 ตูๆ ละ 3,800 
บาท เปนเงิน 11,400 บาท
14.งานติดตั้ง, เชื่อมตอระบบสายใยแกว
นําแสงและวัสดุอุปกรณที่เกี่ยวของอ่ืน
ๆ จํานวน 1 งานราคา 34,352 บาท
15.งานติดตั้งกลองวงจรปด, ระบบ
ไฟฟาและวัสดุอุปกรณที่เกี่ยวของอ่ืน
ๆ จํานวน 1 งานราคา 23,858 บาท
-เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
ของระบบกลองโทรทัศนวงจรปด
-ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอรประจําป
-ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑประจําป

รายละเอียด
ของครุภัณฑ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

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

การ หลัก
หนา 394 

ขอ 29
(คร้ังที่ 2

ผ.08/130)
(กันเงินป 62 

ดําเนนิการป 63)

29 ติดต้ังระบบกลองโทรทัศนวงจร
ปด (CCTV) พรอมอุปกรณครบ
ชุด จํานวน 8 ชุด 
ร.ร. มะคาวิทยา อ.โนนสูง

ติดตั้งระบบกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV)
 พรอมอุปกรณครบชุด  
จํานวน 8 ชุด ร.ร.มะคาวิทยา อ.โนนสูง 
ประกอบดวย
1. กลองโทรทัศนวงจรปดชนิดเครือขาย 
แบบมุมมองคงที่สําหรับติดตั้งภายนอก
อาคาร สําหรับใชในงานรักษาความ
ปลอดภัยทั่วไป จํานวน 8 ชุดๆละ 33,000
 บาท เปนเงิน 264,000 บาท
2. อุปกรณบันทึกภาพผานเครือขาย 
(Network Video Recorder) แบบ 8 ชอง
 จํานวน 1 เครื่อง ราคา 24,000 บาท (ขอ
 1-2 เกณฑราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานของระบบกลองโทรทัศนวงจรปด
ประจําป)
3. โทรทัศนแอล อีดี (LED TV) ระดับความ
ละเอียดจอภาพ 1366 x 768 พิกเซล 
ขนาด 32 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง ราคา 
8,000 บาท (ราคามาตรฐานครุภัณฑ 
มกราคม 2561)
4. อุปกรณกระจายสัญญาณ (L2 Switch) 
ขนาด 24 ชอง แบบที่ 2 จํานวน 1 เครื่อง 
ราคา 21,000 บาท

502,677 ร.ร.
มะคาวิทยา
 อ.โนนสูง

สํานกั
การศึกษา

ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2562 หนา 674-676 , แผนการดําเนินงาน ป 2563 แกไขครั้งที่ 1 หนา 628 - 630)

รายละเอียด
ของครุภัณฑ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

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

การ หลัก
5. เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 1kVA จํานวน
 1 เครื่อง ราคา 5,900 บาท
(ขอ 4-5 ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ประจําป พ.ศ.
2561 ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561)
6. อุปกรณกระจายสัญญาณเครือขายและ
จายไฟแบบ Industrial PoE จํานวน 1 ชุด 
ราคา 16,388 บาท
7. ตูสําหรับจัดเก็บอุปกรณ 19 นิ้ว ขนาด 
9U พรอมอุปกรณ จํานวน 1 ชุด ราคา 
8,453 บาท
8. อุปกรณแปลงสัญญาณเครือขายผาน
ระบบสายใยแกวนําแสง จํานวน 3 ชุดๆ ละ
 8,025 บาท   เปนเงิน 24,075 บาท 
9. อุปกรณแปลงสัญญาณเครือขายผาน
ระบบสายใยแกวนําแสง Industrial จํานวน
 1 ชุด ราคา 19,795 บาท
10. สายนําสัญญาณใยแกวนําแสง 12 แกน
 ชนิดติดตั้งภายนอกอาคาร จํานวน 1 ระบบ
 ราคา 26,750 บาท

รายละเอียด
ของครุภัณฑ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

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

การ หลัก
11. สายนําสัญญาณ UTP CAT5E  ชนิด
ติดตั้งภายนอกอาคาร จํานวน 1 งาน ราคา
 9,095 บาท
12. ตูเหล็กสําหรับเก็บอุปกรณกันน้ํา
ภายนอกอาคาร จํานวน 3 ตูๆ ละ 4,066 
บาท เปนเงิน 12,198 บาท   
13. ชุดแผงจายไฟปองกันไฟฟาลัดวงจร
และกระแสไฟฟากันโชก จํานวน 3 ชุดๆ ละ
 2,889 บาท เปนเงิน 8,667 บาท
14. งานติดตั้งเชื่อมตอสายใยแกวนําแสง
พรอมอุปกรณและคาแรงปลีกยอย จํานวน 
1 งาน ราคา 21,186 บาท
15. งานติดตั้งเมนไฟฟา, งานตั้งคา ทดสอบ
ระบบ, อุปกรณและคาแรงปลีกยอย จํานวน
 1 งาน ราคา 33,170 บาท
(ขอ 6-15 ราคาตามทองตลาด)

รายละเอียด
ของครุภัณฑ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

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

การ หลัก
หนา 394 

ขอ 29
(คร้ังที่ 2

ผ.08/130)
(กันเงินป 62 

ดําเนนิการป 64)

29 ติดต้ังระบบกลองโทรทัศนวงจร
ปด (CCTV) พรอมอุปกรณครบ
ชุด จํานวน 8 ชุด 
ร.ร. มะคาวิทยา อ.โนนสูง

ติดตั้งระบบกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV)
 พรอมอุปกรณครบชุด จํานวน 8 ชุด ร.ร. 
มะคาวิทยา อ.โนนสูง 
ประกอบดวย
1. กลองโทรทัศนวงจรปดชนิดเครือขาย 
แบบมุมมองคงที่สําหรับติดตั้งภายนอก
อาคาร สําหรับใชในงานรักษาความ
ปลอดภัยทั่วไป จํานวน 8 กลองๆละ 
32,000 บาท เปนเงิน 256,000 บาท
2. อุปกรณบันทึกภาพผานเครือขาย 
(Network Video Recorder) แบบ 8 ชอง
 จํานวน 1 เครื่อง ราคา 
22,000 บาท
3. โทรทัศนแอล อีดี (LED TV)  ขนาด 32 
นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง ราคา 
6,500 บาท
4. อุปกรณกระจายสัญญาณ แบบ 
(L2 Switch) ขนาด 16 ชอง  จํานวน 1 
เครื่อง ราคา 2,800 บาท 
5. อุปกรณกระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE
 L2 Switch) ขนาด 8 ชอง จํานวน 2 ชุดๆ
ละ 8,300 บาท เปนเงิน 16,600 บาท
6.เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 2KVA 
จํานวน 1 เครื่อง ราคา 12,000 บาท

496,480 ร.ร.
มะคาวิทยา
 อ.โนนสูง

สํานกั
การศึกษา

ขอความใหม  เหตุผล แกไขรายละเอียดกิจกรรม แกไขงบประมาณใหตรงตามบัญชีโอน ครั้งที่ 2 และแกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

รายละเอียด
ของครุภัณฑ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

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

การ หลัก
7.เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 1kVA 
จํานวน 3 เครื่องๆ ละ 5,800 บาท เปน
เงิน 17,400 บาท
8.อุปกรณแปลงสัญญาณเครือขายผาน
ระบบสายใยแกวนําแสง จํานวน 6 เครื่องๆ
 ละ 6,500 บาท เปนเงิน 
39,000 บาท
9.ชุดแผงจายไฟปองกันไฟฟาลัดวงจรและ
กระแสไฟฟากันโชก จํานวน 3 ชุดๆ ละ 
2,600 บาท เปนเงิน 7,800 บาท
10.ตูสําหรับจัดเก็บอุปกรณ 19 นิ้ว ขนาด 
9U พรอมอุปกรณ จํานวน 1 ตู ราคา 
7,900 บาท
11.สายนําสัญญาณใยแกวนําแสง 12 แกน
 ชนิดติดตั้งภายนอกอาคาร จํานวน 400 
เมตรๆละ 75 บาท เปนเงิน 30,000 บาท
12.สายนําสัญญาณ UTP CAT5E  ชนิด
ติดตั้งภายนอกอาคาร จํานวน 200 เมตรๆ
ละ 36 บาท เปนเงิน 7,200 บาท

รายละเอียด
ของครุภัณฑ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

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

การ หลัก
13.ตูสําหรับเก็บอุปกรณชนิดกันน้ํา
ภายนอกอาคาร จํานวน 3 ตูๆ ละ 3,800 
บาท เปนเงิน 11,400 บาท
14.งานติดตั้ง, เชื่อมตอระบบสายใยแกว
นําแสงและวัสดุอุปกรณที่เกี่ยวของอ่ืน
ๆ จํานวน 1 งานราคา 34,388 บาท
15.งานติดตั้งกลองวงจรปด, ระบบ
ไฟฟาและวัสดุอุปกรณที่เกี่ยวของอ่ืน
ๆ จํานวน 1 งานราคา 25,492 บาท
-เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
ของระบบกลองโทรทัศนวงจรปด
-ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอรประจําป
-ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑประจําป

รายละเอียด
ของครุภัณฑ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

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

การ หลัก
หนา 396 

ขอ 30
(คร้ังที่ 2

ผ.08/131)
(กันเงินป 62 

ดําเนนิการป 63)

30 ติดต้ังระบบกลองโทรทัศนวงจร
ปด (CCTV) พรอมอุปกรณครบ
ชุด จํานวน 8 ชุด 
ร.ร. มัธยมบึงปรือ อ.เทพารักษ

ติดตั้งระบบกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV)
 พรอมอุปกรณครบชุด  
จํานวน 8 ชุด ร.ร. มัธยมบึงปรือ 
อ.เทพารักษ ประกอบดวย
1. กลองโทรทัศนวงจรปดชนิดเครือขาย 
แบบมุมมองคงที่สําหรับติดตั้งภายนอก
อาคาร สําหรับใชในงานรักษาความ
ปลอดภัยทั่วไป จํานวน 8 ชุดๆละ 33,000
 บาท เปนเงิน 264,000 บาท
2. อุปกรณบันทึกภาพผานเครือขาย 
(Network Video Recorder) แบบ 8 ชอง
 จํานวน 1 เครื่อง ราคา 24,000 บาท (ขอ
 1-2 เกณฑราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานของระบบกลองโทรทัศนวงจรปด
ประจําป)
3. โทรทัศนแอล อีดี (LED TV) ระดับความ
ละเอียดจอภาพ 1366 x 768 พิกเซล 
ขนาด 32 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง ราคา 
8,000 บาท (ราคามาตรฐานครุภัณฑ 
มกราคม 2561)
4. อุปกรณกระจายสัญญาณ (L2 Switch) 
ขนาด 24 ชอง แบบที่ 2 จํานวน 1 เครื่อง 
ราคา 21,000 บาท

502,677 ร.ร. มัธยม
บึงปรือ อ.
เทพารักษ

สํานกั
การศึกษา

ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2562 หนา 677-679 แกไข ครั้งที่ 1 หนา 69-71 , แผนการดําเนินงาน ป 2563 แกไขครั้งที่ 1 หนา 634 - 636)

รายละเอียด
ของครุภัณฑ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

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

การ หลัก
5. เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 1kVA จํานวน
 1 เครื่อง ราคา 5,900 บาท
(ขอ 4-5 ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ประจําป พ.ศ.
2561 ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561)
6. อุปกรณกระจายสัญญาณเครือขายและ
จายไฟแบบ Industrial PoE จํานวน 1 ชุด 
ราคา 16,388 บาท
7. ตูสําหรับจัดเก็บอุปกรณ 19 นิ้ว ขนาด 
9U พรอมอุปกรณ จํานวน 1 ชุด ราคา 
8,453 บาท
8. อุปกรณแปลงสัญญาณเครือขายผาน
ระบบสายใยแกวนําแสง จํานวน 3 ชุดๆ ละ
 8,025 บาท   เปนเงิน 24,075 บาท 
9. อุปกรณแปลงสัญญาณเครือขายผาน
ระบบสายใยแกวนําแสง Industrial จํานวน
 1 ชุด ราคา 19,795 บาท
10. สายนําสัญญาณใยแกวนําแสง 12 แกน
 ชนิดติดตั้งภายนอกอาคาร จํานวน 1 ระบบ
 ราคา 26,750 บาท

รายละเอียด
ของครุภัณฑ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

214



ผด.02/1

 
 

7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

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

การ หลัก
11. สายนําสัญญาณ UTP CAT5E  ชนิด
ติดตั้งภายนอกอาคาร จํานวน 1 งาน ราคา
 9,095 บาท
12. ตูเหล็กสําหรับเก็บอุปกรณกันน้ํา
ภายนอกอาคาร จํานวน 3 ตูๆ ละ 4,066 
บาท เปนเงิน 12,198 บาท   
13. ชุดแผงจายไฟปองกันไฟฟาลัดวงจร
และกระแสไฟฟากันโชก จํานวน 3 ชุดๆ ละ
 2,889 บาท เปนเงิน 8,667 บาท
14. งานติดตั้งเชื่อมตอสายใยแกวนําแสง
พรอมอุปกรณและคาแรงปลีกยอย จํานวน 
1 งาน ราคา 21,186 บาท
15. งานติดตั้งเมนไฟฟา, งานตั้งคา ทดสอบ
ระบบ, อุปกรณและคาแรงปลีกยอย จํานวน
 1 งาน ราคา 33,170 บาท
(ขอ 6-15 ราคาตามทองตลาด)

รายละเอียด
ของครุภัณฑ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

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

การ หลัก
หนา 396 

ขอ 30
(คร้ังที่ 2

ผ.08/131)
(กันเงินป 62 

ดําเนนิการป 64)

30 ติดต้ังระบบกลองโทรทัศนวงจร
ปด (CCTV) พรอมอุปกรณครบ
ชุด จํานวน 8 ชุด 
ร.ร. มัธยมบึงปรือ อ.เทพารักษ

ติดตั้งระบบกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV)
 พรอมอุปกรณครบชุด จํานวน 8 ชุด ร.ร. 
มัธยมบึงปรือ อ.เทพารักษ 
ประกอบดวย
1. กลองโทรทัศนวงจรปดชนิดเครือขาย 
แบบมุมมองคงที่สําหรับติดตั้งภายนอก
อาคาร สําหรับใชในงานรักษาความ
ปลอดภัยทั่วไป จํานวน 8 กลองๆละ 
32,000 บาท เปนเงิน 256,000 บาท
2. อุปกรณบันทึกภาพผานเครือขาย 
(Network Video Recorder) แบบ 8 ชอง
 จํานวน 1 เครื่อง ราคา 
22,000 บาท
3. โทรทัศนแอล อีดี (LED TV)  ขนาด 32 
นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง ราคา 
6,500 บาท
4. อุปกรณกระจายสัญญาณ แบบ (L2 
Switch) ขนาด 16 ชอง  จํานวน 1 เครื่อง 
ราคา 2,800 บาท 
5. อุปกรณกระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE
 L2 Switch) ขนาด 8 ชอง จํานวน 2 ชุดๆ
ละ 8,300 บาท เปนเงิน 16,600 บาท
6.เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 2KVA 
จํานวน 1 เครื่อง ราคา 12,000 บาท

495,900 ร.ร. มัธยม
บึงปรือ 

อ.เทพารักษ

สํานกั
การศึกษา

ขอความใหม  เหตุผล แกไขรายละเอียดกิจกรรม แกไขงบประมาณใหตรงตามบัญชีโอน ครั้งที่ 2 และแกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

รายละเอียด
ของครุภัณฑ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

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

การ หลัก
7.เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 1kVA 
จํานวน 3 เครื่องๆ ละ 5,800 บาท เปน
เงิน 17,400 บาท
8.อุปกรณแปลงสัญญาณเครือขายผาน
ระบบสายใยแกวนําแสง จํานวน 6 เครื่องๆ
 ละ 6,500 บาท เปนเงิน 
39,000 บาท
9.ชุดแผงจายไฟปองกันไฟฟาลัดวงจรและ
กระแสไฟฟากันโชก จํานวน 3 ชุดๆ ละ 
2,600 บาท เปนเงิน 7,800 บาท
10.ตูสําหรับจัดเก็บอุปกรณ 19 นิ้ว ขนาด 
9U พรอมอุปกรณ จํานวน 1 ตู ราคา 
7,900 บาท
11.สายนําสัญญาณใยแกวนําแสง 12 แกน
 ชนิดติดตั้งภายนอกอาคาร จํานวน 395 
เมตรๆละ 75 บาท เปนเงิน 29,625 บาท
12.สายนําสัญญาณ UTP CAT5E  ชนิด
ติดตั้งภายนอกอาคาร จํานวน 190 เมตรๆ
ละ 36 บาท เปนเงิน 6,840 บาท

รายละเอียด
ของครุภัณฑ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

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

การ หลัก
13.ตูสําหรับเก็บอุปกรณชนิดกันน้ํา
ภายนอกอาคาร จํานวน 3 ตูๆ ละ 3,800 
บาท เปนเงิน 11,400 บาท
14.งานติดตั้ง, เชื่อมตอระบบสายใยแกว
นําแสงและวัสดุอุปกรณที่เกี่ยวของอ่ืน
ๆ จํานวน 1 งานราคา 33,023 บาท
15.งานติดตั้งกลองวงจรปด, ระบบ
ไฟฟาและวัสดุอุปกรณที่เกี่ยวของอ่ืน
ๆ จํานวน 1 งานราคา 27,012 บาท
-เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
ของระบบกลองโทรทัศนวงจรปด
-ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอรประจําป
-ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑประจําป

รายละเอียด
ของครุภัณฑ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

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

การ หลัก
หนา 397 

ขอ 31
(คร้ังที่ 2

ผ.08/132)
(กันเงินป 62 

ดําเนนิการป 63)

31 ติดต้ังระบบกลองโทรทัศนวงจร
ปด (CCTV) พรอมอุปกรณครบ
ชุด จํานวน 8 ชุด 
ร.ร.มัธยมประดูวัฒนา 
อ.ดานขุนทด

ติดตั้งระบบกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV)
 พรอมอุปกรณครบชุด  
จํานวน 8 ชุด ร.ร.มัธยมประดูวัฒนา 
อ.ดานขุนทด ประกอบดวย
1. กลองโทรทัศนวงจรปดชนิดเครือขาย 
แบบมุมมองคงที่สําหรับติดตั้งภายนอก
อาคาร สําหรับใชในงานรักษาความ
ปลอดภัยทั่วไป จํานวน 8 ชุดๆละ 33,000
 บาท เปนเงิน 264,000 บาท
2. อุปกรณบันทึกภาพผานเครือขาย 
(Network Video Recorder) แบบ 8 ชอง
 จํานวน 1 เครื่อง ราคา 24,000 บาท (ขอ
 1-2 เกณฑราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานของระบบกลองโทรทัศนวงจรปด
ประจําป)
3. โทรทัศนแอล อีดี (LED TV) ระดับความ
ละเอียดจอภาพ 1366 x 768 พิกเซล 
ขนาด 32 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง ราคา 
8,000 บาท (ราคามาตรฐานครุภัณฑ 
มกราคม 2561)
4. อุปกรณกระจายสัญญาณ (L2 Switch) 
ขนาด 24 ชอง แบบที่ 2 จํานวน 1 เครื่อง 
ราคา 21,000 บาท

502,677 ร.ร.มัธยม
ประดูวัฒนา 

อ.ดาน
ขุนทด

สํานกั
การศึกษา

ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2562 หนา 680-682 , แผนการดําเนินงาน ป 2563 แกไขครั้งที่ 1 หนา 640 - 642)

รายละเอียด
ของครุภัณฑ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

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

การ หลัก
5. เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 1kVA จํานวน
 1 เครื่อง ราคา 5,900 บาท
(ขอ 4-5 ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ประจําป พ.ศ.
2561 ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561)
6. อุปกรณกระจายสัญญาณเครือขายและ
จายไฟแบบ Industrial PoE จํานวน 1 ชุด 
ราคา 16,388 บาท
7. ตูสําหรับจัดเก็บอุปกรณ 19 นิ้ว ขนาด 
9U พรอมอุปกรณ จํานวน 1 ชุด ราคา 
8,453 บาท
8. อุปกรณแปลงสัญญาณเครือขายผาน
ระบบสายใยแกวนําแสง จํานวน 3 ชุดๆ ละ
 8,025 บาท   เปนเงิน 24,075 บาท 
9. อุปกรณแปลงสัญญาณเครือขายผาน
ระบบสายใยแกวนําแสง Industrial จํานวน
 1 ชุด ราคา 19,795 บาท
10. สายนําสัญญาณใยแกวนําแสง 12 แกน
 ชนิดติดตั้งภายนอกอาคาร จํานวน 1 ระบบ
 ราคา 26,750 บาท

รายละเอียด
ของครุภัณฑ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

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

การ หลัก
11. สายนําสัญญาณ UTP CAT5E  ชนิด
ติดตั้งภายนอกอาคาร จํานวน 1 งาน ราคา
 9,095 บาท
12. ตูเหล็กสําหรับเก็บอุปกรณกันน้ํา
ภายนอกอาคาร จํานวน 3 ตูๆ ละ 4,066 
บาท เปนเงิน 12,198 บาท   
13. ชุดแผงจายไฟปองกันไฟฟาลัดวงจร
และกระแสไฟฟากันโชก จํานวน 3 ชุดๆ ละ
 2,889 บาท เปนเงิน 8,667 บาท
14. งานติดตั้งเชื่อมตอสายใยแกวนําแสง
พรอมอุปกรณและคาแรงปลีกยอย จํานวน 
1 งาน ราคา 21,186 บาท
15. งานติดตั้งเมนไฟฟา, งานตั้งคา ทดสอบ
ระบบ, อุปกรณและคาแรงปลีกยอย จํานวน
 1 งาน ราคา 33,170 บาท
(ขอ 6-15 ราคาตามทองตลาด)

รายละเอียด
ของครุภัณฑ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

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

การ หลัก
หนา 397 

ขอ 31
(คร้ังที่ 2

ผ.08/132)
(กันเงินป 62 

ดําเนนิการป 64)

31 ติดต้ังระบบกลองโทรทัศนวงจร
ปด (CCTV) พรอมอุปกรณครบ
ชุด จํานวน 8 ชุด 
ร.ร.มัธยมประดูวัฒนา 
อ.ดานขุนทด

ติดตั้งระบบกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV)
 พรอมอุปกรณครบชุด จํานวน 8 ชุด ร.ร.
มัธยมประดูวัฒนา 
อ.ดานขุนทด ประกอบดวย
1. กลองโทรทัศนวงจรปดชนิดเครือขาย 
แบบมุมมองคงที่สําหรับติดตั้งภายนอก
อาคาร สําหรับใชในงานรักษาความ
ปลอดภัยทั่วไป จํานวน 8 กลองๆละ 
32,000 บาท เปนเงิน 256,000 บาท
2. อุปกรณบันทึกภาพผานเครือขาย 
(Network Video Recorder) แบบ 8 ชอง
 จํานวน 1 เครื่อง ราคา 
22,000 บาท
3. โทรทัศนแอล อีดี (LED TV)  ขนาด 32 
นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง ราคา 
6,500 บาท
4. อุปกรณกระจายสัญญาณ แบบ (L2 
Switch) ขนาด 16 ชอง  จํานวน 1 เครื่อง 
ราคา 2,800 บาท 
5. อุปกรณกระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE
 L2 Switch) ขนาด 8 ชอง จํานวน 2 ชุดๆ
ละ 8,300 บาท เปนเงิน 16,600 บาท
6.เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 2KVA 
จํานวน 1 เครื่อง ราคา 12,000 บาท

492,000 ร.ร.มัธยม
ประดูวัฒนา 

อ.ดาน
ขุนทด

สํานกั
การศึกษา

ขอความใหม  เหตุผล แกไขรายละเอียดกิจกรรม แกไขงบประมาณใหตรงตามบัญชีโอน ครั้งที่ 2 และแกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

รายละเอียด
ของครุภัณฑ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

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

การ หลัก
7.เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 1kVA 
จํานวน 3 เครื่องๆ ละ 5,800 บาท เปน
เงิน 17,400 บาท
8.อุปกรณแปลงสัญญาณเครือขายผาน
ระบบสายใยแกวนําแสง จํานวน 6 เครื่องๆ
 ละ 6,500 บาท เปนเงิน 
39,000 บาท
9.ชุดแผงจายไฟปองกันไฟฟาลัดวงจรและ
กระแสไฟฟากันโชก จํานวน 3 ชุดๆ ละ 
2,600 บาท เปนเงิน 7,800 บาท
10.ตูสําหรับจัดเก็บอุปกรณ 19 นิ้ว ขนาด 
9U พรอมอุปกรณ จํานวน 1 ตู ราคา 
7,900 บาท
11.สายนําสัญญาณใยแกวนําแสง 12 แกน
 ชนิดติดตั้งภายนอกอาคาร จํานวน 393 
เมตรๆละ 75 บาท เปนเงิน 29,475 บาท
12.สายนําสัญญาณ UTP CAT5E  ชนิด
ติดตั้งภายนอกอาคาร จํานวน 180 เมตรๆ
ละ 36 บาท เปนเงิน 6,480 บาท

รายละเอียด
ของครุภัณฑ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

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

การ หลัก
13.ตูสําหรับเก็บอุปกรณชนิดกันน้ํา
ภายนอกอาคาร จํานวน 3 ตูๆ ละ 3,800 
บาท เปนเงิน 11,400 บาท
14.งานติดตั้ง, เชื่อมตอระบบสายใยแกว
นําแสงและวัสดุอุปกรณที่เกี่ยวของอ่ืน
ๆ จํานวน 1 งานราคา 34,156 บาท
15.งานติดตั้งกลองวงจรปด, ระบบ
ไฟฟาและวัสดุอุปกรณที่เกี่ยวของอ่ืน
ๆ จํานวน 1 งานราคา 22,489 บาท
-เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
ของระบบกลองโทรทัศนวงจรปด
-ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอรประจําป
-ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑประจําป

รายละเอียด
ของครุภัณฑ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

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

การ หลัก
หนา 398 

ขอ 32
(คร้ังที่ 2

ผ.08/133)
(กันเงินป 62 

ดําเนนิการป 63)

32 ติดต้ังระบบกลองโทรทัศนวงจร
ปด (CCTV) พรอมอุปกรณครบ
ชุด จํานวน 8 ชุด 
ร.ร. มัธยมหลวงพอคูณ 
ปริสุทโธ  อ.ดานขุนทด

ติดตั้งระบบกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV)
 พรอมอุปกรณครบชุด  
จํานวน 8 ชุด ร.ร. มัธยมหลวงพอคูณ 
ปริสุทโธ  อ.ดานขุนทด ประกอบดวย
1. กลองโทรทัศนวงจรปดชนิดเครือขาย 
แบบมุมมองคงที่สําหรับติดตั้งภายนอก
อาคาร สําหรับใชในงานรักษาความ
ปลอดภัยทั่วไป จํานวน 8 ชุดๆละ 33,000
 บาท เปนเงิน 264,000 บาท
2. อุปกรณบันทึกภาพผานเครือขาย 
(Network Video Recorder) แบบ 8 ชอง
 จํานวน 1 เครื่อง ราคา 24,000 บาท (ขอ
 1-2 เกณฑราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานของระบบกลองโทรทัศนวงจรปด
ประจําป)
3. โทรทัศนแอล อีดี (LED TV) ระดับความ
ละเอียดจอภาพ 1366 x 768 พิกเซล 
ขนาด 32 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง ราคา 
8,000 บาท (ราคามาตรฐานครุภัณฑ 
มกราคม 2561)
4. อุปกรณกระจายสัญญาณ (L2 Switch) 
ขนาด 24 ชอง แบบที่ 2 จํานวน 1 เครื่อง 
ราคา 21,000 บาท

502,677 ร.ร. มัธยม
หลวงพอคูณ 

ปริสุทโธ  
อ.ดานขุนทด

สํานกั
การศึกษา

ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2562 หนา 683-685 , แผนการดําเนินงาน ป 2563 แกไขครั้งที่ 1 หนา 646 - 648)

รายละเอียด
ของครุภัณฑ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

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

การ หลัก
5. เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 1kVA จํานวน
 1 เครื่อง ราคา 5,900 บาท
(ขอ 4-5 ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ประจําป พ.ศ.
2561 ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561)
6. อุปกรณกระจายสัญญาณเครือขายและ
จายไฟแบบ Industrial PoE จํานวน 1 ชุด 
ราคา 16,388 บาท
7. ตูสําหรับจัดเก็บอุปกรณ 19 นิ้ว ขนาด 
9U พรอมอุปกรณ จํานวน 1 ชุด ราคา 
8,453 บาท
8. อุปกรณแปลงสัญญาณเครือขายผาน
ระบบสายใยแกวนําแสง จํานวน 3 ชุดๆ ละ
 8,025 บาท   เปนเงิน 24,075 บาท 
9. อุปกรณแปลงสัญญาณเครือขายผาน
ระบบสายใยแกวนําแสง Industrial จํานวน
 1 ชุด ราคา 19,795 บาท
10. สายนําสัญญาณใยแกวนําแสง 12 แกน
 ชนิดติดตั้งภายนอกอาคาร จํานวน 1 ระบบ
 ราคา 26,750 บาท

รายละเอียด
ของครุภัณฑ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

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

การ หลัก
11. สายนําสัญญาณ UTP CAT5E  ชนิด
ติดตั้งภายนอกอาคาร จํานวน 1 งาน ราคา
 9,095 บาท
12. ตูเหล็กสําหรับเก็บอุปกรณกันน้ํา
ภายนอกอาคาร จํานวน 3 ตูๆ ละ 4,066 
บาท เปนเงิน 12,198 บาท   
13. ชุดแผงจายไฟปองกันไฟฟาลัดวงจร
และกระแสไฟฟากันโชก จํานวน 3 ชุดๆ ละ
 2,889 บาท เปนเงิน 8,667 บาท
14. งานติดตั้งเชื่อมตอสายใยแกวนําแสง
พรอมอุปกรณและคาแรงปลีกยอย จํานวน 
1 งาน ราคา 21,186 บาท
15. งานติดตั้งเมนไฟฟา, งานตั้งคา ทดสอบ
ระบบ, อุปกรณและคาแรงปลีกยอย จํานวน
 1 งาน ราคา 33,170 บาท
(ขอ 6-15 ราคาตามทองตลาด)

รายละเอียด
ของครุภัณฑ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

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

การ หลัก
หนา 398 

ขอ 32
(คร้ังที่ 2

ผ.08/133)
(กันเงินป 62 

ดําเนนิการป 64)

32 ติดต้ังระบบกลองโทรทัศนวงจร
ปด (CCTV) พรอมอุปกรณครบ
ชุด จํานวน 8 ชุด 
ร.ร. มัธยมหลวงพอคูณ 
ปริสุทโธ  อ.ดานขุนทด

ติดตั้งระบบกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV)
 พรอมอุปกรณครบชุด จํานวน 8 ชุด ร.ร. 
มัธยมหลวงพอคูณ 
ปริสุทโธ  อ.ดานขุนทด ประกอบดวย
1. กลองโทรทัศนวงจรปดชนิดเครือขาย 
แบบมุมมองคงที่สําหรับติดตั้งภายนอก
อาคาร สําหรับใชในงานรักษาความ
ปลอดภัยทั่วไป จํานวน 8 กลองๆละ 
32,000 บาท เปนเงิน 256,000 บาท
2. อุปกรณบันทึกภาพผานเครือขาย 
(Network Video Recorder) แบบ 8 ชอง
 จํานวน 1 เครื่อง ราคา 
22,000 บาท
3. โทรทัศนแอล อีดี (LED TV)  ขนาด 32 
นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง ราคา 
6,500 บาท
4. อุปกรณกระจายสัญญาณ แบบ 
(L2 Switch) ขนาด 16 ชอง  จํานวน 1 
เครื่อง ราคา 2,800 บาท 
5. อุปกรณกระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE
 L2 Switch) ขนาด 8 ชอง จํานวน 2 ชุดๆ
ละ 8,300 บาท เปนเงิน 16,600 บาท
6.เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 2KVA 
จํานวน 1 เครื่อง ราคา 12,000 บาท

495,800 ร.ร. มัธยม
หลวงพอคูณ 
ปริสุทโธ  อ.

ดาน
ขุนทด

สํานกั
การศึกษา

ขอความใหม  เหตุผล แกไขรายละเอียดกิจกรรม แกไขงบประมาณใหตรงตามบัญชีโอน ครั้งที่ 2 และแกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

รายละเอียด
ของครุภัณฑ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

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

การ หลัก
7.เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 1kVA 
จํานวน 3 เครื่องๆ ละ 5,800 บาท เปน
เงิน 17,400 บาท
8.อุปกรณแปลงสัญญาณเครือขายผาน
ระบบสายใยแกวนําแสง จํานวน 6 เครื่องๆ
 ละ 6,500 บาท เปนเงิน 
39,000 บาท
9.ชุดแผงจายไฟปองกันไฟฟาลัดวงจรและ
กระแสไฟฟากันโชก จํานวน 3 ชุดๆ ละ 
2,600 บาท เปนเงิน 7,800 บาท
10.ตูสําหรับจัดเก็บอุปกรณ 19 นิ้ว ขนาด 
9U พรอมอุปกรณ จํานวน 1 ตู ราคา 
7,900 บาท
11.สายนําสัญญาณใยแกวนําแสง 12 แกน
 ชนิดติดตั้งภายนอกอาคาร จํานวน 395 
เมตรๆละ 75 บาท เปนเงิน 29,625 บาท
12.สายนําสัญญาณ UTP CAT5E  ชนิด
ติดตั้งภายนอกอาคาร จํานวน 175 เมตรๆ
ละ 36 บาท เปนเงิน 6,300 บาท

รายละเอียด
ของครุภัณฑ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

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

การ หลัก
13.ตูสําหรับเก็บอุปกรณชนิดกันน้ํา
ภายนอกอาคาร จํานวน 3 ตูๆ ละ 3,800 
บาท เปนเงิน 11,400 บาท
14.งานติดตั้ง, เชื่อมตอระบบสายใยแกว
นําแสงและวัสดุอุปกรณที่เกี่ยวของอ่ืน
ๆ จํานวน 1 งานราคา 37,940 บาท
15.งานติดตั้งกลองวงจรปด, ระบบ
ไฟฟาและวัสดุอุปกรณที่เกี่ยวของอ่ืน
ๆ จํานวน 1 งานราคา 22,535 บาท
-เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
ของระบบกลองโทรทัศนวงจรปด
-ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอรประจําป
-ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑประจําป

รายละเอียด
ของครุภัณฑ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

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

การ หลัก
หนา 400 

ขอ 33
(คร้ังที่ 2

ผ.08/134)
(กันเงินป 62 

ดําเนนิการป 63)

33 ติดต้ังระบบกลองโทรทัศนวงจร
ปด (CCTV) พรอมอุปกรณครบ
ชุด จํานวน 8 ชุด 
ร.ร.มาบตะโกพิทยาคม อ.ครบุรี

ติดตั้งระบบกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV)
 พรอมอุปกรณครบชุด  
จํานวน 8 ชุด ร.ร.มาบตะโกพิทยาคม อ.คร
บุรี ประกอบดวย
1. กลองโทรทัศนวงจรปดชนิดเครือขาย 
แบบมุมมองคงที่สําหรับติดตั้งภายนอก
อาคาร สําหรับใชในงานรักษาความ
ปลอดภัยทั่วไป จํานวน 8 ชุดๆละ 33,000
 บาท เปนเงิน 264,000 บาท
2. อุปกรณบันทึกภาพผานเครือขาย 
(Network Video Recorder) แบบ 8 ชอง
 จํานวน 1 เครื่อง ราคา 24,000 บาท (ขอ
 1-2 เกณฑราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานของระบบกลองโทรทัศนวงจรปด
ประจําป)
3. โทรทัศนแอล อีดี (LED TV) ระดับความ
ละเอียดจอภาพ 1366 x 768 พิกเซล 
ขนาด 32 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง ราคา 
8,000 บาท (ราคามาตรฐานครุภัณฑ 
มกราคม 2561)
4. อุปกรณกระจายสัญญาณ (L2 Switch) 
ขนาด 24 ชอง แบบที่ 2 จํานวน 1 เครื่อง 
ราคา 21,000 บาท

502,677 ร.ร.
มาบตะโก
พิทยาคม 
อ.ครบุรี

สํานกั
การศึกษา

ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2562 หนา 686-688 , แผนการดําเนินงาน ป 2563 แกไขครั้งที่ 1 หนา 652 - 654)

รายละเอียด
ของครุภัณฑ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

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

การ หลัก
5. เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 1kVA จํานวน
 1 เครื่อง ราคา 5,900 บาท
(ขอ 4-5 ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ประจําป พ.ศ.
2561 ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561)
6. อุปกรณกระจายสัญญาณเครือขายและ
จายไฟแบบ Industrial PoE จํานวน 1 ชุด 
ราคา 16,388 บาท
7. ตูสําหรับจัดเก็บอุปกรณ 19 นิ้ว ขนาด 
9U พรอมอุปกรณ จํานวน 1 ชุด ราคา 
8,453 บาท
8. อุปกรณแปลงสัญญาณเครือขายผาน
ระบบสายใยแกวนําแสง จํานวน 3 ชุดๆ ละ
 8,025 บาท   เปนเงิน 24,075 บาท 
9. อุปกรณแปลงสัญญาณเครือขายผาน
ระบบสายใยแกวนําแสง Industrial จํานวน
 1 ชุด ราคา 19,795 บาท
10. สายนําสัญญาณใยแกวนําแสง 12 แกน
 ชนิดติดตั้งภายนอกอาคาร จํานวน 1 ระบบ
 ราคา 26,750 บาท

รายละเอียด
ของครุภัณฑ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

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

การ หลัก
11. สายนําสัญญาณ UTP CAT5E  ชนิด
ติดตั้งภายนอกอาคาร จํานวน 1 งาน ราคา
 9,095 บาท
12. ตูเหล็กสําหรับเก็บอุปกรณกันน้ํา
ภายนอกอาคาร จํานวน 3 ตูๆ ละ 4,066 
บาท เปนเงิน 12,198 บาท   
13. ชุดแผงจายไฟปองกันไฟฟาลัดวงจร
และกระแสไฟฟากันโชก จํานวน 3 ชุดๆ ละ
 2,889 บาท เปนเงิน 8,667 บาท
14. งานติดตั้งเชื่อมตอสายใยแกวนําแสง
พรอมอุปกรณและคาแรงปลีกยอย จํานวน 
1 งาน ราคา 21,186 บาท
15. งานติดตั้งเมนไฟฟา, งานตั้งคา ทดสอบ
ระบบ, อุปกรณและคาแรงปลีกยอย จํานวน
 1 งาน ราคา 33,170 บาท
(ขอ 6-15 ราคาตามทองตลาด)

รายละเอียด
ของครุภัณฑ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

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

การ หลัก
หนา 400 

ขอ 33
(คร้ังที่ 2

ผ.08/134)
(กันเงินป 62 

ดําเนนิการป 64)

33 ติดต้ังระบบกลองโทรทัศนวงจร
ปด (CCTV) พรอมอุปกรณครบ
ชุด จํานวน 8 ชุด ร.ร.มาบตะโก
พิทยาคม อ.ครบุรี

ติดตั้งระบบกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV)
 พรอมอุปกรณครบชุด จํานวน 8 ชุด ร.ร.
มาบตะโกพิทยาคม อ.ครบุรี 
ประกอบดวย
1. กลองโทรทัศนวงจรปดชนิดเครือขาย 
แบบมุมมองคงที่สําหรับติดตั้งภายนอก
อาคาร สําหรับใชในงานรักษาความ
ปลอดภัยทั่วไป จํานวน 8 กลองๆละ 
32,000 บาท เปนเงิน 256,000 บาท
2. อุปกรณบันทึกภาพผานเครือขาย 
(Network Video Recorder) แบบ 8 ชอง
 จํานวน 1 เครื่อง ราคา 
22,000 บาท
3. โทรทัศนแอล อีดี (LED TV)  ขนาด 32 
นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง ราคา 
6,500 บาท
4. อุปกรณกระจายสัญญาณ แบบ (L2 
Switch) ขนาด 16 ชอง  จํานวน 1 เครื่อง 
ราคา 2,800 บาท 
5. อุปกรณกระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE
 L2 Switch) ขนาด 8 ชอง จํานวน 2 ชุดๆ
ละ 8,300 บาท เปนเงิน 16,600 บาท
6.เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 2KVA 
จํานวน 1 เครื่อง ราคา 12,000 บาท

496,500 ร.ร.มาบ
ตะโกพิทยา
คม อ.ครบุรี

สํานกั
การศึกษา

ขอความใหม  เหตุผล แกไขรายละเอียดกิจกรรม แกไขงบประมาณใหตรงตามบัญชีโอน ครั้งที่ 2 และแกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

รายละเอียด
ของครุภัณฑ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

234



ผด.02/1

 
 

7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

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

การ หลัก
7.เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 1kVA 
จํานวน 3 เครื่องๆ ละ 5,800 บาท เปน
เงิน 17,400 บาท
8.อุปกรณแปลงสัญญาณเครือขายผาน
ระบบสายใยแกวนําแสง จํานวน 6 เครื่องๆ
 ละ 6,500 บาท เปนเงิน 
39,000 บาท
9.ชุดแผงจายไฟปองกันไฟฟาลัดวงจรและ
กระแสไฟฟากันโชก จํานวน 3 ชุดๆ ละ 
2,600 บาท เปนเงิน 7,800 บาท
10.ตูสําหรับจัดเก็บอุปกรณ 19 นิ้ว ขนาด 
9U พรอมอุปกรณ จํานวน 1 ตู ราคา 
7,900 บาท
11.สายนําสัญญาณใยแกวนําแสง 12 แกน
 ชนิดติดตั้งภายนอกอาคาร จํานวน 389 
เมตรๆละ 75 บาท เปนเงิน 29,175 บาท
12.สายนําสัญญาณ UTP CAT5E  ชนิด
ติดตั้งภายนอกอาคาร จํานวน 178 เมตรๆ
ละ 36 บาท เปนเงิน 6,408 บาท

รายละเอียด
ของครุภัณฑ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

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

การ หลัก
13.ตูสําหรับเก็บอุปกรณชนิดกันน้ํา
ภายนอกอาคาร จํานวน 3 ตูๆ ละ 3,800 
บาท เปนเงิน 11,400 บาท
14.งานติดตั้ง, เชื่อมตอระบบสายใยแกว
นําแสงและวัสดุอุปกรณที่เกี่ยวของอ่ืน
ๆ จํานวน 1 งานราคา 38,000 บาท
15.งานติดตั้งกลองวงจรปด, ระบบ
ไฟฟาและวัสดุอุปกรณที่เกี่ยวของอ่ืน
ๆ จํานวน 1 งานราคา 23,517 บาท
-เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
ของระบบกลองโทรทัศนวงจรปด
-ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอรประจําป
-ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑประจําป

รายละเอียด
ของครุภัณฑ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

236



ผด.02/1

 
 

7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

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

การ หลัก
หนา 401 

ขอ 34
(คร้ังที่ 2

ผ.08/135)
(กันเงินป 62 

ดําเนนิการป 63)

34 ติดต้ังระบบกลองโทรทัศนวงจร
ปด (CCTV) พรอมอุปกรณครบ
ชุด จํานวน 8 ชุด 
ร.ร.เมืองยางศึกษา อ.เมืองยาง

ติดตั้งระบบกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV)
 พรอมอุปกรณครบชุด  
จํานวน 8 ชุด ร.ร.เมืองยางศึกษา 
อ.เมืองยาง ประกอบดวย
1. กลองโทรทัศนวงจรปดชนิดเครือขาย 
แบบมุมมองคงที่สําหรับติดตั้งภายนอก
อาคาร สําหรับใชในงานรักษาความ
ปลอดภัยทั่วไป จํานวน 8 ชุดๆละ 33,000
 บาท เปนเงิน 264,000 บาท
2. อุปกรณบันทึกภาพผานเครือขาย 
(Network Video Recorder) แบบ 8 ชอง
 จํานวน 1 เครื่อง ราคา 24,000 บาท (ขอ
 1-2 เกณฑราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานของระบบกลองโทรทัศนวงจรปด
ประจําป)
3. โทรทัศนแอล อีดี (LED TV) ระดับความ
ละเอียดจอภาพ 1366 x 768 พิกเซล 
ขนาด 32 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง ราคา 
8,000 บาท (ราคามาตรฐานครุภัณฑ 
มกราคม 2561)
4. อุปกรณกระจายสัญญาณ (L2 Switch) 
ขนาด 24 ชอง แบบที่ 2 จํานวน 1 เครื่อง 
ราคา 21,000 บาท

502,677 ร.ร.เมือง
ยางศึกษา อ.

เมืองยาง

สํานกั
การศึกษา

ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2562 หนา 689-691 , แผนการดําเนินงาน ป 2563 แกไขครั้งที่ 1 หนา 658 - 660)

รายละเอียด
ของครุภัณฑ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

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

การ หลัก
5. เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 1kVA จํานวน
 1 เครื่อง ราคา 5,900 บาท
(ขอ 4-5 ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ประจําป พ.ศ.
2561 ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561)
6. อุปกรณกระจายสัญญาณเครือขายและ
จายไฟแบบ Industrial PoE จํานวน 1 ชุด 
ราคา 16,388 บาท
7. ตูสําหรับจัดเก็บอุปกรณ 19 นิ้ว ขนาด 
9U พรอมอุปกรณ จํานวน 1 ชุด ราคา 
8,453 บาท
8. อุปกรณแปลงสัญญาณเครือขายผาน
ระบบสายใยแกวนําแสง จํานวน 3 ชุดๆ ละ
 8,025 บาท   เปนเงิน 24,075 บาท 
9. อุปกรณแปลงสัญญาณเครือขายผาน
ระบบสายใยแกวนําแสง Industrial จํานวน
 1 ชุด ราคา 19,795 บาท
10. สายนําสัญญาณใยแกวนําแสง 12 แกน
 ชนิดติดตั้งภายนอกอาคาร จํานวน 1 ระบบ
 ราคา 26,750 บาท

รายละเอียด
ของครุภัณฑ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

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

การ หลัก
11. สายนําสัญญาณ UTP CAT5E  ชนิด
ติดตั้งภายนอกอาคาร จํานวน 1 งาน ราคา
 9,095 บาท
12. ตูเหล็กสําหรับเก็บอุปกรณกันน้ํา
ภายนอกอาคาร จํานวน 3 ตูๆ ละ 4,066 
บาท เปนเงิน 12,198 บาท   
13. ชุดแผงจายไฟปองกันไฟฟาลัดวงจร
และกระแสไฟฟากันโชก จํานวน 3 ชุดๆ ละ
 2,889 บาท เปนเงิน 8,667 บาท
14. งานติดตั้งเชื่อมตอสายใยแกวนําแสง
พรอมอุปกรณและคาแรงปลีกยอย จํานวน 
1 งาน ราคา 21,186 บาท
15. งานติดตั้งเมนไฟฟา, งานตั้งคา ทดสอบ
ระบบ, อุปกรณและคาแรงปลีกยอย จํานวน
 1 งาน ราคา 33,170 บาท
(ขอ 6-15 ราคาตามทองตลาด)

รายละเอียด
ของครุภัณฑ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

239



ผด.02/1

 
 

7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

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

การ หลัก
หนา 401 

ขอ 34
(คร้ังที่ 2

ผ.08/135)
(กันเงินป 62 

ดําเนนิการป 64)

34 ติดต้ังระบบกลองโทรทัศนวงจร
ปด (CCTV) พรอมอุปกรณครบ
ชุด จํานวน 8 ชุด ร.ร.เมืองยาง
ศึกษา อ.เมืองยาง

ติดตั้งระบบกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV)
 พรอมอุปกรณครบชุด จํานวน 8 ชุด ร.ร.
เมืองยางศึกษา อ.เมืองยาง 
ประกอบดวย
1. กลองโทรทัศนวงจรปดชนิดเครือขาย 
แบบมุมมองคงที่สําหรับติดตั้งภายนอก
อาคาร สําหรับใชในงานรักษาความ
ปลอดภัยทั่วไป จํานวน 8 กลองๆละ 
32,000 บาท เปนเงิน 256,000 บาท
2. อุปกรณบันทึกภาพผานเครือขาย 
(Network Video Recorder) แบบ 8 ชอง
 จํานวน 1 เครื่อง ราคา 22,000 บาท
3. โทรทัศนแอล อีดี (LED TV)  ขนาด 32 
นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง ราคา 6,500 บาท
4. อุปกรณกระจายสัญญาณ แบบ (L2 
Switch) ขนาด 16 ชอง  จํานวน 1 เครื่อง 
ราคา 2,800 บาท 
5. อุปกรณกระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE
 L2 Switch) ขนาด 8 ชอง จํานวน 2 ชุดๆ
ละ 8,300 บาท เปนเงิน 16,600 บาท
6.เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 2KVA 
จํานวน 1 เครื่อง ราคา 12,000 บาท

495,000 ร.ร.เมือง
ยางศึกษา อ.

เมืองยาง

สํานกั
การศึกษา

ขอความใหม  เหตุผล แกไขรายละเอียดกิจกรรม แกไขงบประมาณใหตรงตามบัญชีโอน ครั้งที่ 2 และแกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

รายละเอียด
ของครุภัณฑ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

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

การ หลัก
7.เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 1kVA 
จํานวน 3 เครื่องๆ ละ 5,800 บาท เปน
เงิน 17,400 บาท
8.อุปกรณแปลงสัญญาณเครือขายผาน
ระบบสายใยแกวนําแสง จํานวน 6 เครื่องๆ
 ละ 6,500 บาท เปนเงิน 
39,000 บาท
9.ชุดแผงจายไฟปองกันไฟฟาลัดวงจรและ
กระแสไฟฟากันโชก จํานวน 3 ชุดๆ ละ 
2,600 บาท เปนเงิน 7,800 บาท
10.ตูสําหรับจัดเก็บอุปกรณ 19 นิ้ว ขนาด 
9U พรอมอุปกรณ จํานวน 1 ตู ราคา 
7,900 บาท
11.สายนําสัญญาณใยแกวนําแสง 12 แกน
 ชนิดติดตั้งภายนอกอาคาร จํานวน 390 
เมตรๆละ 75 บาท เปนเงิน 29,250 บาท
12.สายนําสัญญาณ UTP CAT5E  ชนิด
ติดตั้งภายนอกอาคาร จํานวน 155 เมตรๆ
ละ 36 บาท เปนเงิน 5,580 บาท

รายละเอียด
ของครุภัณฑ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

241



ผด.02/1

 
 

7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

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

การ หลัก
13.ตูสําหรับเก็บอุปกรณชนิดกันน้ํา
ภายนอกอาคาร จํานวน 3 ตูๆ ละ 3,800 
บาท เปนเงิน 11,400 บาท
14.งานติดตั้ง, เชื่อมตอระบบสายใยแกว
นําแสงและวัสดุอุปกรณที่เกี่ยวของอ่ืน
ๆ จํานวน 1 งานราคา 35,170 บาท
15.งานติดตั้งกลองวงจรปด, ระบบ
ไฟฟาและวัสดุอุปกรณที่เกี่ยวของอ่ืน
ๆ จํานวน 1 งานราคา 25,600 บาท
-เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
ของระบบกลองโทรทัศนวงจรปด
-ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอรประจําป
-ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑประจําป

รายละเอียด
ของครุภัณฑ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

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

การ หลัก
35 ติดต้ังระบบกลองโทรทัศนวงจร

ปด(CCTV) พรอมอุปกรณ
ครบชุด จํานวน 8 ชุด
ร.ร.ลําพระเพลิงพิทยาคม 
อ.ปกธงชัย

ติดตั้งระบบกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV)
 พรอมอุปกรณครบชุด จํานวน 8 ชุด 
ร.ร.ลําพระเพลิงพิทยาคม อ.ปกธงชัย
ประกอบดวย
1. กลองโทรทัศนวงจรปดชนิดเครือขาย 
แบบมุมมองคงที่สําหรับติดตั้งภายนอก
อาคาร สําหรับใชในงานรักษาความ
ปลอดภัยทั่วไป จํานวน 8 ชุดๆละ 33,000
 บาท เปนเงิน 264,000 บาท
2. อุปกรณบันทึกภาพผานเครือขาย 
(Network Video Recorder) แบบ 8 ชอง
 จํานวน 1 เครื่อง ราคา 24,000 บาท (ขอ
 1-2 เกณฑราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานของระบบกลองโทรทัศนวงจรปด
ประจําป)
3. โทรทัศนแอล อีดี (LED TV) ระดับความ
ละเอียดจอภาพ 1366 x 768  พิกเซล 
ขนาด 32 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง ราคา 
8,000 บาท (ราคามาตรฐานครุภัณฑ 
มกราคม 2561)

502,677 โรงเรียนลํา
พระเพลิง
พิทยาคม
อําเภอปก

ธงชัย

สํานกั
การศึกษา

หนา 402
ขอ 35
(คร้ังที่ 2

ผ.08/136) 
(กันเงินป62

ดําเนนิงานป 63)

ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2562 หนา 692 - 694, แผนการดําเนินงาน ป 2563 แกไขครั้งที่ 1 หนา 664-666)

รายละเอียด
ของครุภัณฑ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

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

การ หลัก
4. อุปกรณกระจายสัญญาณ (L2 Switch) 
ขนาด 24 ชอง แบบที่ 2 จํานวน 1 เครื่อง 
ราคา 21,000 บาท
5. เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 1kVA จํานวน
 1 เครื่อง ราคา 5,900 บาท
(ขอ 4-5 ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ประจําป พ.ศ.
2561 ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561)
6. อุปกรณกระจายสัญญาณเครือขายและ
จายไฟแบบ Industrial PoE จํานวน 1 ชุด 
ราคา 16,388 บาท
7. ตูสําหรับจัดเก็บอุปกรณ 19 นิ้ว ขนาด 
9U พรอมอุปกรณ จํานวน 1 ชุด ราคา 
8,453 บาท
8. อุปกรณแปลงสัญญาณเครือขายผาน
ระบบสายใยแกวนําแสง จํานวน 3 ชุดๆ ละ
 8,025 บาท   เปนเงิน 24,075 บาท 
9. อุปกรณแปลงสัญญาณเครือขายผาน
ระบบสายใยแกวนําแสง Industrial จํานวน
 1 ชุด ราคา 19,795 บาท

รายละเอียด
ของครุภัณฑ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

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

การ หลัก
10. สายนําสัญญาณใยแกวนําแสง 12 แกน
 ชนิดติดตั้งภายนอกอาคาร จํานวน 1 ระบบ
 ราคา 26,750 บาท
11. สายนําสัญญาณ UTP CAT5E  ชนิด
ติดตั้งภายนอกอาคาร จํานวน 1 งาน ราคา
 9,095 บาท
12. ตูเหล็กสําหรับเก็บอุปกรณกันน้ํา
ภายนอกอาคาร จํานวน 3 ตูๆ ละ 4,066 
บาท เปนเงิน 12,198 บาท   
13. ชุดแผงจายไฟปองกันไฟฟาลัดวงจร
และกระแสไฟฟากันโชก จํานวน 3 ชุดๆ ละ
 2,889 บาท เปนเงิน 8,667 บาท
14. งานติดตั้งเชื่อมตอสายใยแกวนําแสง
พรอมอุปกรณและคาแรงปลีกยอย จํานวน 
1 งาน ราคา 21,186 บาท
15. งานติดตั้งเมนไฟฟา, งานตั้งคา ทดสอบ
ระบบ, อุปกรณและคาแรงปลีกยอย จํานวน
 1 งาน ราคา 33,170 บาท (ขอ 6-15 
ราคาตามทองตลาด)

รายละเอียด
ของครุภัณฑ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

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

การ หลัก
35 ติดต้ังระบบกลองโทรทัศนวงจร

ปด(CCTV) พรอมอุปกรณ
ครบชุด จํานวน 8 ชุด
ร.ร.ลําพระเพลิงพิทยาคม 
อ.ปกธงชัย

ติดตั้งระบบกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV)
 พรอมอุปกรณครบชุด จํานวน 8 ชุด 
ร.ร.ลําพระเพลิงพิทยาคม อ.ปกธงชัย 
ประกอบดวย
1. กลองโทรทัศนวงจรปดชนิดเครือขาย 
แบบมุมมองคงที่สําหรับติดตั้งภายนอก
อาคาร สําหรับใชในงานรักษาความ
ปลอดภัยทั่วไป จํานวน 8 กลองๆละ 
32,000 บาท เปนเงิน 256,000 บาท
2. อุปกรณบันทึกภาพผานเครือขาย 
(Network Video Recorder) แบบ 8 ชอง
 จํานวน 1 เครื่อง ราคา 22,000 บาท
3. โทรทัศนแอล อีดี (LED TV)  ขนาด 32 
นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง ราคา 6,500 บาท
4. อุปกรณกระจายสัญญาณ (L2 Switch) 
ขนาด 16 ชอง  จํานวน 1 เครื่อง ราคา 
2,800 บาท 
5. อุปกรณกระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE
 L2 Switch) ขนาด 8 ชอง จํานวน 2 ชุดๆ
ละ 8,300 บาท เปนเงิน 16,600 บาท

495,000 โรงเรียนลํา
พระเพลิง
พิทยาคม
อําเภอปก

ธงชัย

สํานกั
การศึกษา

หนา 402
ขอ 35
(คร้ังที่ 2

ผ.08/136) 
(กันเงินป62

ดําเนนิงานป 64)

ขอความใหม  เหตุผล แกไขรายละเอียดกิจกรรม แกไขงบประมาณใหตรงตามบัญชีโอน ครั้งที่ 2 และแกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

รายละเอียด
ของครุภัณฑ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

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

การ หลัก
6.เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 2KVA 
จํานวน 1 เครื่อง ราคา 12,000 บาท
7.เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 1kVA 
จํานวน 3 เครื่องๆ ละ 5,800 บาท เปน
เงิน 17,400 บาท
8.อุปกรณแปลงสัญญาณเครือขายผาน
ระบบสายใยแกวนําแสง จํานวน 6 เครื่องๆ
 ละ 6,500 บาท เปนเงิน 39,000 บาท
9.ชุดแผงจายไฟปองกันไฟฟาลัดวงจรและ
กระแสไฟฟากันโชก จํานวน 3 ชุดๆ ละ 
2,600 บาท เปนเงิน 7,800 บาท
10.ตูสําหรับจัดเก็บอุปกรณ 19 นิ้ว ขนาด 
9U พรอมอุปกรณ จํานวน 1 ตู ราคา 
7,900 บาท
11.สายนําสัญญาณใยแกวนําแสง 12 แกน
 ชนิดติดตั้งภายนอกอาคาร จํานวน 397 
เมตรๆละ 75 บาท เปนเงิน 29,775 บาท

รายละเอียด
ของครุภัณฑ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

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

การ หลัก
12.สายนําสัญญาณ UTP CAT5E  ชนิด
ติดตั้งภายนอกอาคาร จํานวน 165 เมตรๆ
ละ 36 บาท เปนเงิน 5,940 บาท
13.ตูสําหรับเก็บอุปกรณชนิดกันน้ํา
ภายนอกอาคาร จํานวน 3 ตูๆ ละ 3,800 
บาท เปนเงิน 11,400 บาท
14.งานติดตั้ง, เชื่อมตอระบบสายใยแกว
นําแสงและวัสดุอุปกรณที่เกี่ยวของอ่ืน
ๆ จํานวน 1 งานราคา 36,500 บาท
15.งานติดตั้งกลองวงจรปด, ระบบ
ไฟฟาและวัสดุอุปกรณที่เกี่ยวของอ่ืน
ๆ จํานวน 1 งานราคา 23,385 บาท
-เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
ของระบบกลองโทรทัศนวงจรปด
-ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอรประจําป
-ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑประจําป

รายละเอียด
ของครุภัณฑ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

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

การ หลัก
36 ติดต้ังระบบ

กลองโทรทัศนวงจรปด
(CCTV) พรอมอุปกรณ
ครบชุด จํานวน 8 ชุด
ร.ร.วังน้ําเขียวพิทยาคม
อ.วังน้ําเขียว

ติดตั้งระบบกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV)
 พรอมอุปกรณครบชุด จํานวน 8 ชุด 
ร.ร.วังน้ําเขียวพิทยาคม อ.วังน้ําเขียว
ประกอบดวย
1. กลองโทรทัศนวงจรปดชนิดเครือขาย 
แบบมุมมองคงที่สําหรับติดตั้งภายนอก
อาคาร สําหรับใชในงานรักษาความ
ปลอดภัยทั่วไป จํานวน 8 ชุดๆละ 33,000
 บาท เปนเงิน 264,000 บาท
2. อุปกรณบันทึกภาพผานเครือขาย 
(Network Video Recorder) แบบ 8 ชอง
 จํานวน 1 เครื่อง ราคา 24,000 บาท (ขอ
 1-2 เกณฑราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานของระบบกลองโทรทัศนวงจรปด
ประจําป)
3. โทรทัศนแอล อีดี (LED TV) ระดับความ
ละเอียดจอภาพ 1366 x 768  พิกเซล 
ขนาด 32 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง ราคา 
8,000 บาท (ราคามาตรฐานครุภัณฑ 
มกราคม 2561)
4. อุปกรณกระจายสัญญาณ (L2 Switch) 
ขนาด 24 ชอง แบบที่ 2 จํานวน 1 เครื่อง 
ราคา 21,000 บาท

502,677 โรงเรียน
วังน้ําเขียว
พิทยาคม

อําเภอวังน้ํา
เขียว

สํานกั
การศึกษา

หนา 404
ขอ 36
(คร้ังที่ 2

ผ.08/137)
(กันเงินป 62
ดําเนนิการ

ป 63)

ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2562 หนา 695 - 697, แกไขครั้งที่ 1 หนา 75 - 77, แผนการดําเนินงาน ป 2563 แกไขครั้งที่ 1 หนา 670-672)

รายละเอียด
ของครุภัณฑ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

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

การ หลัก
5. เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 1kVA จํานวน
 1 เครื่อง ราคา 5,900 บาท
(ขอ 4-5 ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ประจําป พ.ศ.
2561 ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561)
6. อุปกรณกระจายสัญญาณเครือขายและ
จายไฟแบบ Industrial PoE จํานวน 1 ชุด 
ราคา 16,388 บาท
7. ตูสําหรับจัดเก็บอุปกรณ 19 นิ้ว ขนาด 
9U พรอมอุปกรณ จํานวน 1 ชุด ราคา 
8,453 บาท
8. อุปกรณแปลงสัญญาณเครือขายผาน
ระบบสายใยแกวนําแสง จํานวน 3 ชุดๆ ละ
 8,025 บาท   เปนเงิน 24,075 บาท 
9. อุปกรณแปลงสัญญาณเครือขายผาน
ระบบสายใยแกวนําแสง Industrial จํานวน
 1 ชุด ราคา 19,795 บาท
10. สายนําสัญญาณใยแกวนําแสง 12 แกน
 ชนิดติดตั้งภายนอกอาคาร จํานวน 1 ระบบ
 ราคา 26,750 บาท

รายละเอียด
ของครุภัณฑ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

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

การ หลัก
11. สายนําสัญญาณ UTP CAT5E  ชนิด
ติดตั้งภายนอกอาคาร จํานวน 1 งาน ราคา
 9,095 บาท
12. ตูเหล็กสําหรับเก็บอุปกรณกันน้ํา
ภายนอกอาคาร จํานวน 3 ตูๆ ละ 4,066 
บาท เปนเงิน 12,198 บาท   
13. ชุดแผงจายไฟปองกันไฟฟาลัดวงจร
และกระแสไฟฟากันโชก จํานวน 3 ชุดๆ ละ
 2,889 บาท เปนเงิน 8,667 บาท
14. งานติดตั้งเชื่อมตอสายใยแกวนําแสง
พรอมอุปกรณและคาแรงปลีกยอย จํานวน 
1 งาน ราคา 21,186 บาท
15. งานติดตั้งเมนไฟฟา, งานตั้งคา ทดสอบ
ระบบ, อุปกรณและคาแรงปลีกยอย จํานวน
 1 งาน ราคา 33,170 บาท (ขอ 6-15 
ราคาตามทองตลาด)

รายละเอียด
ของครุภัณฑ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

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

การ หลัก
36 ติดต้ังระบบ

กลองโทรทัศนวงจรปด
(CCTV) พรอมอุปกรณ
ครบชุด จํานวน 8 ชุด
ร.ร.วังน้ําเขียวพิทยาคม
อ.วังน้ําเขียว

ติดตั้งระบบกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV)
 พรอมอุปกรณครบชุด จํานวน 8 ชุด 
ร.ร.วังน้ําเขียวพิทยาคม อ.วังน้ําเขียว
ประกอบดวย
1. กลองโทรทัศนวงจรปดชนิดเครือขาย 
แบบมุมมองคงที่สําหรับติดตั้งภายนอก
อาคาร สําหรับใชในงานรักษาความ
ปลอดภัยทั่วไป จํานวน 8 กลองๆละ 
32,000 บาท เปนเงิน 256,000 บาท
2. อุปกรณบันทึกภาพผานเครือขาย 
(Network Video Recorder) แบบ 8 ชอง
 จํานวน 1 เครื่อง ราคา 22,000 บาท
3. โทรทัศนแอล อีดี (LED TV)  ขนาด 32 
นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง ราคา 6,500 บาท
4. อุปกรณกระจายสัญญาณ (L2 Switch) 
ขนาด 16 ชอง  จํานวน 1 เครื่อง ราคา 
2,800 บาท 
5. อุปกรณกระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE
 L2 Switch) ขนาด 8 ชอง จํานวน 2 ชุดๆ
ละ 8,300 บาท เปนเงิน 16,600 บาท

495,900 โรงเรียน
วังน้ําเขียว
พิทยาคม

อําเภอวังน้ํา
เขียว

สํานกั
การศึกษา

หนา 404
ขอ 36
(คร้ังที่ 2

ผ.08/137)
(กันเงินป 62
ดําเนนิการ

ป 64)

ขอความใหม  เหตุผล แกไขรายละเอียดกิจกรรม แกไขงบประมาณใหตรงตามบัญชีโอน ครั้งที่ 2 และแกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

รายละเอียด
ของครุภัณฑ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

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

การ หลัก
6.เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 2KVA 
จํานวน 1 เครื่อง ราคา 12,000 บาท
7.เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 1kVA 
จํานวน 3 เครื่องๆ ละ 5,800 บาท เปน
เงิน 17,400 บาท
8.อุปกรณแปลงสัญญาณเครือขายผาน
ระบบสายใยแกวนําแสง จํานวน 6 เครื่องๆ
 ละ 6,500 บาท เปนเงิน 39,000 บาท
9.ชุดแผงจายไฟปองกันไฟฟาลัดวงจรและ
กระแสไฟฟากันโชก จํานวน 3 ชุดๆ ละ 
2,600 บาท เปนเงิน 7,800 บาท
10.ตูสําหรับจัดเก็บอุปกรณ 19 นิ้ว ขนาด 
9U พรอมอุปกรณ จํานวน 1 ตู ราคา 
7,900 บาท
11.สายนําสัญญาณใยแกวนําแสง 12 แกน
 ชนิดติดตั้งภายนอกอาคาร จํานวน 370 
เมตรๆละ 75 บาท เปนเงิน 27,750 บาท

รายละเอียด
ของครุภัณฑ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

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

การ หลัก
12.สายนําสัญญาณ UTP CAT5E  ชนิด
ติดตั้งภายนอกอาคาร จํานวน 195 เมตรๆ
ละ 36 บาท เปนเงิน 7,020 บาท
13.ตูสําหรับเก็บอุปกรณชนิดกันน้ํา
ภายนอกอาคาร จํานวน 3 ตูๆ ละ 3,800 
บาท เปนเงิน 11,400 บาท
14.งานติดตั้ง, เชื่อมตอระบบสายใยแกว
นําแสงและวัสดุอุปกรณที่เกี่ยวของอ่ืน
ๆ จํานวน 1 งานราคา 35,000 บาท
15.งานติดตั้งกลองวงจรปด, ระบบ
ไฟฟาและวัสดุอุปกรณที่เกี่ยวของอ่ืน
ๆ จํานวน 1 งาน ราคา 26,730 บาท
-เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
ของระบบกลองโทรทัศนวงจรปด
-ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอรประจําป
-ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑประจําป

รายละเอียด
ของครุภัณฑ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

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

การ หลัก
37 ติดต้ังระบบ

กลองโทรทัศนวงจรปด
(CCTV) พรอมอุปกรณ
ครบชุด จํานวน 8 ชุด
ร.ร.วังโปงพิทยาคม
อ.ดานขุนทด

ติดตั้งระบบกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV)
 พรอมอุปกรณครบชุด จํานวน 8 ชุด 
ร.ร.วังโปงพิทยาคม อ.ดานขุนทด
ประกอบดวย
1. กลองโทรทัศนวงจรปดชนิดเครือขาย 
แบบมุมมองคงที่สําหรับติดตั้งภายนอก
อาคาร สําหรับใชในงานรักษาความ
ปลอดภัยทั่วไป จํานวน 8 ชุดๆละ 33,000
 บาท เปนเงิน 264,000 บาท
2. อุปกรณบันทึกภาพผานเครือขาย 
(Network Video Recorder) แบบ 8 ชอง
 จํานวน 1 เครื่อง ราคา 24,000 บาท (ขอ
 1-2 เกณฑราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานของระบบกลองโทรทัศนวงจรปด
ประจําป)
3. โทรทัศนแอล อีดี (LED TV) ระดับความ
ละเอียดจอภาพ 1366 x 768  พิกเซล 
ขนาด 32 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง ราคา 
8,000 บาท (ราคามาตรฐานครุภัณฑ 
มกราคม 2561)
4. อุปกรณกระจายสัญญาณ (L2 Switch) 
ขนาด 24 ชอง แบบที่ 2 จํานวน 1 เครื่อง 
ราคา 21,000 บาท

502,677 โรงเรียน
วังโปง

พิทยาคม
อําเภอดาน

ขุนทด

สํานกั
การศึกษา

หนา 405
ขอ 37
(คร้ังที่ 2

ผ.08/138)
(กันเงินป 62
ดําเนนิการ

ป 63)

ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2562 หนา 698 - 700, แผนการดําเนินงาน ป 2563 แกไขครั้งที่ 1 หนา 676-678)

รายละเอียด
ของครุภัณฑ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

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

การ หลัก
5. เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 1kVA จํานวน
 1 เครื่อง ราคา 5,900 บาท
(ขอ 4-5 ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ประจําป พ.ศ.
2561 ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561)
6. อุปกรณกระจายสัญญาณเครือขายและ
จายไฟแบบ Industrial PoE จํานวน 1 ชุด 
ราคา 16,388 บาท
7. ตูสําหรับจัดเก็บอุปกรณ 19 นิ้ว ขนาด 
9U พรอมอุปกรณ จํานวน 1 ชุด ราคา 
8,453 บาท
8. อุปกรณแปลงสัญญาณเครือขายผาน
ระบบสายใยแกวนําแสง จํานวน 3 ชุดๆ ละ
 8,025 บาท   เปนเงิน 24,075 บาท 
9. อุปกรณแปลงสัญญาณเครือขายผาน
ระบบสายใยแกวนําแสง Industrial จํานวน
 1 ชุด ราคา 19,795 บาท
10. สายนําสัญญาณใยแกวนําแสง 12 แกน
 ชนิดติดตั้งภายนอกอาคาร จํานวน 1 ระบบ
 ราคา 26,750 บาท

รายละเอียด
ของครุภัณฑ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

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

การ หลัก
11. สายนําสัญญาณ UTP CAT5E  ชนิด
ติดตั้งภายนอกอาคาร จํานวน 1 งาน ราคา
 9,095 บาท
12. ตูเหล็กสําหรับเก็บอุปกรณกันน้ํา
ภายนอกอาคาร จํานวน 3 ตูๆ ละ 4,066 
บาท เปนเงิน 12,198 บาท   
13. ชุดแผงจายไฟปองกันไฟฟาลัดวงจร
และกระแสไฟฟากันโชก จํานวน 3 ชุดๆ ละ
 2,889 บาท เปนเงิน 8,667 บาท
14. งานติดตั้งเชื่อมตอสายใยแกวนําแสง
พรอมอุปกรณและคาแรงปลีกยอย จํานวน 
1 งาน ราคา 21,186 บาท
15. งานติดตั้งเมนไฟฟา, งานตั้งคา ทดสอบ
ระบบ, อุปกรณและคาแรงปลีกยอย จํานวน
 1 งาน ราคา 33,170 บาท (ขอ 6-15 
ราคาตามทองตลาด)

รายละเอียด
ของครุภัณฑ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

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

การ หลัก
37 ติดต้ังระบบ

กลองโทรทัศนวงจรปด
(CCTV) พรอมอุปกรณ
ครบชุด จํานวน 8 ชุด
ร.ร.วังโปงพิทยาคม
อ.ดานขุนทด

ติดตั้งระบบกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV)
 พรอมอุปกรณครบชุด จํานวน 8 ชุด 
ร.ร.วังโปงพิทยาคม อ.ดานขุนทด
ประกอบดวย
1. กลองโทรทัศนวงจรปดชนิดเครือขาย 
แบบมุมมองคงที่สําหรับติดตั้งภายนอก
อาคาร สําหรับใชในงานรักษาความ
ปลอดภัยทั่วไป จํานวน 8 กลองๆละ 
32,000 บาท เปนเงิน 256,000 บาท
2. อุปกรณบันทึกภาพผานเครือขาย 
(Network Video Recorder) แบบ 8 ชอง
 จํานวน 1 เครื่อง ราคา 22,000 บาท
3. โทรทัศนแอล อีดี (LED TV)  ขนาด 32 
นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง ราคา 6,500 บาท
4. อุปกรณกระจายสัญญาณ (L2 Switch) 
ขนาด 16 ชอง  จํานวน 1 เครื่อง ราคา 
2,800 บาท
5. อุปกรณกระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE
 L2 Switch) ขนาด 8 ชอง จํานวน 2 ชุดๆ
ละ 8,300 บาท เปนเงิน 16,600 บาท

496,500 โรงเรียน
วังโปง

พิทยาคม
อําเภอดาน

ขุน
ทด

สํานกั
การศึกษา

หนา 405
ขอ 37
(คร้ังที่ 2

ผ.08/138)
(กันเงินป 62
ดําเนนิการ

ป 64)

ขอความใหม  เหตุผล แกไขรายละเอียดกิจกรรม แกไขงบประมาณใหตรงตามบัญชีโอน ครั้งที่ 2 และแกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

รายละเอียด
ของครุภัณฑ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

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

การ หลัก
6.เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 2KVA 
จํานวน 1 เครื่อง ราคา 12,000 บาท
7.เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 1kVA 
จํานวน 3 เครื่องๆ ละ 5,800 บาท เปน
เงิน 17,400 บาท
8.อุปกรณแปลงสัญญาณเครือขายผาน
ระบบสายใยแกวนําแสง จํานวน 6 เครื่องๆ
 ละ 6,500 บาท เปนเงิน 39,000 บาท
9.ชุดแผงจายไฟปองกันไฟฟาลัดวงจรและ
กระแสไฟฟากันโชก จํานวน 3 ชุดๆ ละ 
2,600 บาท เปนเงิน 7,800 บาท
10.ตูสําหรับจัดเก็บอุปกรณ 19 นิ้ว ขนาด 
9U พรอมอุปกรณ จํานวน 1 ตู ราคา 
7,900 บาท
11.สายนําสัญญาณใยแกวนําแสง 12 แกน
 ชนิดติดตั้งภายนอกอาคาร จํานวน 392 
เมตรๆละ 75 บาท เปนเงิน 29,400 บาท

รายละเอียด
ของครุภัณฑ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

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

การ หลัก
12.สายนําสัญญาณ UTP CAT5E  ชนิด
ติดตั้งภายนอกอาคาร จํานวน 172 เมตรๆ
ละ 36 บาท เปนเงิน 6,192 บาท
13.ตูสําหรับเก็บอุปกรณชนิดกันน้ํา
ภายนอกอาคาร จํานวน 3 ตูๆ ละ 3,800 
บาท เปนเงิน 11,400 บาท
14.งานติดตั้ง, เชื่อมตอระบบสายใยแกว
นําแสงและวัสดุอุปกรณที่เกี่ยวของอ่ืน
ๆ จํานวน 1 งาน ราคา 37,258 บาท
15.งานติดตั้งกลองวงจรปด, ระบบ
ไฟฟาและวัสดุอุปกรณที่เกี่ยวของอ่ืน
ๆ จํานวน 1 งานราคา 24,250 บาท
-เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
ของระบบกลองโทรทัศนวงจรปด
-ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอรประจําป
-ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑประจําป

รายละเอียด
ของครุภัณฑ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

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

การ หลัก
38 ติดต้ังระบบกลองโทรทัศนวงจร

ปด(CCTV) พรอมอุปกรณ
ครบชุด จํานวน 8 ชุด
ร.ร.วังไมแดงพิทยาคม
อ.ประทาย

ติดตั้งระบบกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV)
 พรอมอุปกรณครบชุด จํานวน 8 ชุด 
ร.ร.วังไมแดงพิทยาคม อ.ประทาย
ประกอบดวย
1. กลองโทรทัศนวงจรปดชนิดเครือขาย 
แบบมุมมองคงที่สําหรับติดตั้งภายนอก
อาคาร สําหรับใชในงานรักษาความ
ปลอดภัยทั่วไป จํานวน 8 ชุดๆละ 33,000
 บาท เปนเงิน 264,000 บาท
2. อุปกรณบันทึกภาพผานเครือขาย 
(Network Video Recorder) แบบ 8 ชอง
 จํานวน 1 เครื่อง ราคา 24,000 บาท (ขอ
 1-2 เกณฑราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานของระบบกลองโทรทัศนวงจรปด
ประจําป)
3. โทรทัศนแอล อีดี (LED TV) ระดับความ
ละเอียดจอภาพ 1366 x 768  พิกเซล 
ขนาด 32 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง ราคา 
8,000 บาท (ราคามาตรฐานครุภัณฑ 
มกราคม 2561)

502,677 โรงเรียน
วังไมแดง
พิทยาคม
อําเภอ

ประทาย

สํานกั
การศึกษา

หนา 406
ขอ 38
(คร้ังที่ 2

ผ.08/139)
(กันเงินป 62
ดําเนนิการ

ป 63)

ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2562 หนา 701 - 703, แผนการดําเนินงาน ป 2563 แกไขครั้งที่ 1 หนา 682-685)

รายละเอียด
ของครุภัณฑ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

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

การ หลัก
4. อุปกรณกระจายสัญญาณ (L2 Switch) 
ขนาด 24 ชอง แบบที่ 2 จํานวน 1 เครื่อง 
ราคา 21,000 บาท
5. เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 1kVA จํานวน
 1 เครื่อง ราคา 5,900 บาท
(ขอ 4-5 ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ประจําป พ.ศ.
2561 ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561)
6. อุปกรณกระจายสัญญาณเครือขายและ
จายไฟแบบ Industrial PoE จํานวน 1 ชุด 
ราคา 16,388 บาท
7. ตูสําหรับจัดเก็บอุปกรณ 19 นิ้ว ขนาด 
9U พรอมอุปกรณ จํานวน 1 ชุด ราคา 
8,453 บาท
8. อุปกรณแปลงสัญญาณเครือขายผาน
ระบบสายใยแกวนําแสง จํานวน 3 ชุดๆ ละ
 8,025 บาท   เปนเงิน 24,075 บาท 
9. อุปกรณแปลงสัญญาณเครือขายผาน
ระบบสายใยแกวนําแสง Industrial จํานวน
 1 ชุด ราคา 19,795 บาท

รายละเอียด
ของครุภัณฑ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

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

การ หลัก
10. สายนําสัญญาณใยแกวนําแสง 12 แกน
 ชนิดติดตั้งภายนอกอาคาร จํานวน 1 ระบบ
 ราคา 26,750 บาท
11. สายนําสัญญาณ UTP CAT5E  ชนิด
ติดตั้งภายนอกอาคาร จํานวน 1 งาน ราคา
 9,095 บาท
12. ตูเหล็กสําหรับเก็บอุปกรณกันน้ํา
ภายนอกอาคาร จํานวน 3 ตูๆ ละ 4,066 
บาท เปนเงิน 12,198 บาท   
13. ชุดแผงจายไฟปองกันไฟฟาลัดวงจร
และกระแสไฟฟากันโชก จํานวน 3 ชุดๆ ละ
 2,889 บาท เปนเงิน 8,667 บาท
14. งานติดตั้งเชื่อมตอสายใยแกวนําแสง
พรอมอุปกรณและคาแรงปลีกยอย จํานวน 
1 งาน ราคา 21,186 บาท
15. งานติดตั้งเมนไฟฟา, งานตั้งคา ทดสอบ
ระบบ, อุปกรณและคาแรงปลีกยอย จํานวน
 1 งาน ราคา 33,170 บาท (ขอ 6-15 
ราคาตามทองตลาด)

รายละเอียด
ของครุภัณฑ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

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

การ หลัก
38 ติดต้ังระบบกลองโทรทัศนวงจร

ปด(CCTV) พรอมอุปกรณ
ครบชุด จํานวน 8 ชุด
ร.ร.วังไมแดงพิทยาคม
อ.ประทาย

ติดตั้งระบบกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV)
 พรอมอุปกรณครบชุด จํานวน 8 ชุด 
ร.ร.วังไมแดงพิทยาคม อ.ประทาย
ประกอบดวย
1. กลองโทรทัศนวงจรปดชนิดเครือขาย 
แบบมุมมองคงที่สําหรับติดตั้งภายนอก
อาคาร สําหรับใชในงานรักษาความ
ปลอดภัยทั่วไป จํานวน 8 กลองๆละ 
32,000 บาท เปนเงิน 256,000 บาท
2. อุปกรณบันทึกภาพผานเครือขาย 
(Network Video Recorder) แบบ 8 ชอง
 จํานวน 1 เครื่อง ราคา 22,000 บาท
3. โทรทัศนแอล อีดี (LED TV)  ขนาด 32 
นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง ราคา 6,500 บาท
4. อุปกรณกระจายสัญญาณ (L2 Switch) 
ขนาด 16 ชอง  จํานวน 1 เครื่อง ราคา 
2,800 บาท
5. อุปกรณกระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE
 L2 Switch) ขนาด 8 ชอง จํานวน 2 ชุดๆ
ละ 8,300 บาท เปนเงิน 16,600 บาท

496,500 โรงเรียนวัง
ไมแดง

พิทยาคม
อําเภอ

ประทาย

สํานกั
การศึกษา

หนา 406
ขอ 38
(คร้ังที่ 2

ผ.08/139)
(กันเงินป 62
ดําเนนิการ

ป 64)

ขอความใหม  เหตุผล แกไขรายละเอียดกิจกรรม แกไขงบประมาณใหตรงตามบัญชีโอน ครั้งที่ 2 และแกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

รายละเอียด
ของครุภัณฑ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

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

การ หลัก
6.เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 2KVA 
จํานวน 1 เครื่อง ราคา 12,000 บาท
7.เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 1kVA 
จํานวน 3 เครื่องๆ ละ 5,800 บาท เปน
เงิน 17,400 บาท
8.อุปกรณแปลงสัญญาณเครือขายผาน
ระบบสายใยแกวนําแสง จํานวน 6 เครื่องๆ
 ละ 6,500 บาท เปนเงิน 39,000 บาท
9.ชุดแผงจายไฟปองกันไฟฟาลัดวงจรและ
กระแสไฟฟากันโชก จํานวน 3 ชุดๆ ละ 
2,600 บาท เปนเงิน 7,800 บาท
10.ตูสําหรับจัดเก็บอุปกรณ 19 นิ้ว ขนาด 
9U พรอมอุปกรณ จํานวน 1 ตู ราคา 
7,900 บาท
11.สายนําสัญญาณใยแกวนําแสง 12 แกน
 ชนิดติดตั้งภายนอกอาคาร จํานวน 396 
เมตรๆละ 75 บาท เปนเงิน 29,700 บาท

รายละเอียด
ของครุภัณฑ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

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

การ หลัก
12.สายนําสัญญาณ UTP CAT5E  ชนิด
ติดตั้งภายนอกอาคาร จํานวน 140 เมตรๆ
ละ 36 บาท เปนเงิน 5,040 บาท
13.ตูสําหรับเก็บอุปกรณชนิดกันน้ํา
ภายนอกอาคาร จํานวน 3 ตูๆ ละ 3,800 
บาท เปนเงิน 11,400 บาท
14.งานติดตั้ง, เชื่อมตอระบบสายใยแกว
นําแสงและวัสดุอุปกรณที่เกี่ยวของอ่ืน
ๆ จํานวน 1 งาน ราคา 32,122 บาท
15.งานติดตั้งกลองวงจรปด, ระบบ
ไฟฟาและวัสดุอุปกรณที่เกี่ยวของอ่ืน
ๆ จํานวน 1 งานราคา 30,238 บาท
-เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
ของระบบกลองโทรทัศนวงจรปด
-ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอรประจําป
-ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑประจําป

รายละเอียด
ของครุภัณฑ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

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

การ หลัก
39 ติดต้ังระบบ

กลองโทรทัศนวงจรปด
(CCTV) พรอมอุปกรณ
ครบชุด จํานวน 8 ชุด
ร.ร.วังรางพิทยาคม
อ.สูงเนนิ

ติดตั้งระบบกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV)
 พรอมอุปกรณครบชุด จํานวน 8 ชุด 
ร.ร.วังรางพิทยาคม อ.สูงเนิน
ประกอบดวย
1. กลองโทรทัศนวงจรปดชนิดเครือขาย 
แบบมุมมองคงที่สําหรับติดตั้งภายนอก
อาคาร สําหรับใชในงานรักษาความ
ปลอดภัยทั่วไป จํานวน 8 ชุดๆละ 33,000
 บาท เปนเงิน 264,000 บาท
2. อุปกรณบันทึกภาพผานเครือขาย 
(Network Video Recorder) แบบ 8 ชอง
 จํานวน 1 เครื่อง ราคา 24,000 บาท (ขอ
 1-2 เกณฑราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานของระบบกลองโทรทัศนวงจรปด
ประจําป)
3. โทรทัศนแอล อีดี (LED TV) ระดับความ
ละเอียดจอภาพ 1366 x 768  พิกเซล 
ขนาด 32 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง ราคา 
8,000 บาท (ราคามาตรฐานครุภัณฑ 
มกราคม 2561)
4. อุปกรณกระจายสัญญาณ (L2 Switch) 
ขนาด 24 ชอง แบบที่ 2 จํานวน 1 เครื่อง 
ราคา 21,000 บาท

502,677 โรงเรียน
วังราง

พิทยาคม
อําเภอสูงเนนิ

สํานกั
การศึกษา

หนา 408
ขอ 39
(คร้ังที่ 2

ผ.08/140)
(กันเงินป 62
ดําเนนิการ

ป 63)

ขอความเดิม (แผนการดําเนินงานป 2562 หนา 704 - 706, แผนการดําเนินงาน ป 2563 แกไขครั้งที่ 1 หนา 688-690)

รายละเอียด
ของครุภัณฑ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

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

การ หลัก
5. เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 1kVA จํานวน
 1 เครื่อง ราคา 5,900 บาท
(ขอ 4-5 ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ประจําป พ.ศ.
2561 ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561)
6. อุปกรณกระจายสัญญาณเครือขายและ
จายไฟแบบ Industrial PoE จํานวน 1 ชุด 
ราคา 16,388 บาท
7. ตูสําหรับจัดเก็บอุปกรณ 19 นิ้ว ขนาด 
9U พรอมอุปกรณ จํานวน 1 ชุด ราคา 
8,453 บาท
8. อุปกรณแปลงสัญญาณเครือขายผาน
ระบบสายใยแกวนําแสง จํานวน 3 ชุดๆ ละ
 8,025 บาท   เปนเงิน 24,075 บาท 
9. อุปกรณแปลงสัญญาณเครือขายผาน
ระบบสายใยแกวนําแสง Industrial จํานวน
 1 ชุด ราคา 19,795 บาท
10. สายนําสัญญาณใยแกวนําแสง 12 แกน
 ชนิดติดตั้งภายนอกอาคาร จํานวน 1 ระบบ
 ราคา 26,750 บาท

รายละเอียด
ของครุภัณฑ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

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

การ หลัก
11. สายนําสัญญาณ UTP CAT5E  ชนิด
ติดตั้งภายนอกอาคาร จํานวน 1 งาน ราคา
 9,095 บาท
12. ตูเหล็กสําหรับเก็บอุปกรณกันน้ํา
ภายนอกอาคาร จํานวน 3 ตูๆ ละ 4,066 
บาท เปนเงิน 12,198 บาท   
13. ชุดแผงจายไฟปองกันไฟฟาลัดวงจร
และกระแสไฟฟากันโชก จํานวน 3 ชุดๆ ละ
 2,889 บาท เปนเงิน 8,667 บาท
14. งานติดตั้งเชื่อมตอสายใยแกวนําแสง
พรอมอุปกรณและคาแรงปลีกยอย จํานวน 
1 งาน ราคา 21,186 บาท
15. งานติดตั้งเมนไฟฟา, งานตั้งคา ทดสอบ
ระบบ, อุปกรณและคาแรงปลีกยอย จํานวน
 1 งาน ราคา 33,170 บาท (ขอ 6-15 
ราคาตามทองตลาด)

รายละเอียด
ของครุภัณฑ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

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

การ หลัก
39 ติดต้ังระบบกลองโทรทัศนวงจร

ปด(CCTV) พรอมอุปกรณ
ครบชุด จํานวน 8 ชุด
ร.ร.วังรางพิทยาคม อ.สูงเนนิ

ติดตั้งระบบกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV)
 พรอมอุปกรณครบชุด จํานวน 8 ชุด
ร.ร.วังรางพิทยาคม อ.สูงเนิน
ประกอบดวย
1. กลองโทรทัศนวงจรปดชนิดเครือขาย 
แบบมุมมองคงที่สําหรับติดตั้งภายนอก
อาคาร สําหรับใชในงานรักษาความ
ปลอดภัยทั่วไป จํานวน 8 กลองๆละ 
32,000 บาท เปนเงิน 256,000 บาท
2. อุปกรณบันทึกภาพผานเครือขาย 
(Network Video Recorder) แบบ 8 ชอง
 จํานวน 1 เครื่อง ราคา 22,000 บาท
3. โทรทัศนแอล อีดี (LED TV)  ขนาด 32 
นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง ราคา 6,500 บาท
4. อุปกรณกระจายสัญญาณ (L2 Switch) 
ขนาด 16 ชอง  จํานวน 1 เครื่อง ราคา 
2,800 บาท
5. อุปกรณกระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE
 L2 Switch) ขนาด 8 ชอง จํานวน 2 ชุดๆ
ละ 8,300 บาท เปนเงิน 16,600 บาท

495,890 โรงเรียน
วังราง

พิทยาคม
อําเภอสูงเนนิ

สํานกั
การศึกษา

หนา 408
ขอ 39
(คร้ังที่ 2

ผ.08/140)
(กันเงินป 62
ดําเนนิการ

ป 64)

ขอความใหม  เหตุผล แกไขรายละเอียดกิจกรรม แกไขงบประมาณใหตรงตามบัญชีโอน ครั้งที่ 2 และแกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

รายละเอียด
ของครุภัณฑ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

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

การ หลัก
6.เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 2KVA 
จํานวน 1 เครื่อง ราคา 12,000 บาท
7.เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 1kVA 
จํานวน 3 เครื่องๆ ละ 5,800 บาท เปน
เงิน 17,400 บาท
8.อุปกรณแปลงสัญญาณเครือขายผาน
ระบบสายใยแกวนําแสง จํานวน 6 เครื่องๆ
 ละ 6,500 บาท เปนเงิน 39,000 บาท
9.ชุดแผงจายไฟปองกันไฟฟาลัดวงจรและ
กระแสไฟฟากันโชก จํานวน 3 ชุดๆ ละ 
2,600 บาท เปนเงิน 7,800 บาท
10.ตูสําหรับจัดเก็บอุปกรณ 19 นิ้ว ขนาด 
9U พรอมอุปกรณ จํานวน 1 ตู ราคา 
7,900 บาท
11.สายนําสัญญาณใยแกวนําแสง 12 แกน
 ชนิดติดตั้งภายนอกอาคาร จํานวน 385 
เมตรๆละ 75 บาท เปนเงิน 28,875 บาท

รายละเอียด
ของครุภัณฑ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

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

การ หลัก
12.สายนําสัญญาณ UTP CAT5E  ชนิด
ติดตั้งภายนอกอาคาร จํานวน 190 เมตรๆ
ละ 36 บาท เปนเงิน 6,840 บาท
13.ตูสําหรับเก็บอุปกรณชนิดกันน้ํา
ภายนอกอาคาร จํานวน 3 ตูๆ ละ 3,800 
บาท เปนเงิน 11,400 บาท
14.งานติดตั้ง, เชื่อมตอระบบสายใยแกว
นําแสงและวัสดุอุปกรณที่เกี่ยวของอ่ืน
ๆ จํานวน 1 งานราคา 35,800 บาท
15.งานติดตั้งกลองวงจรปด, ระบบ
ไฟฟาและวัสดุอุปกรณที่เกี่ยวของอ่ืน
ๆ จํานวน 1 งานราคา 24,975 บาท
-เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
ของระบบกลองโทรทัศนวงจรปด
-ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอรประจําป
-ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑประจําป

รายละเอียด
ของครุภัณฑ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

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

การ หลัก
40 ติดต้ังระบบ

กลองโทรทัศนวงจรปด
(CCTV) พรอมอุปกรณ
ครบชุด จํานวน 8 ชุด
ร.ร.วังหมีพิทยาคม
อ.วังน้ําเขียว

ติดตั้งระบบกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV)
 พรอมอุปกรณครบชุด จํานวน 8 ชุด 
ร.ร.วังหมีพิทยาคม อ.วังน้ําเขียว
ประกอบดวย
1. กลองโทรทัศนวงจรปดชนิดเครือขาย 
แบบมุมมองคงที่สําหรับติดตั้งภายนอก
อาคาร สําหรับใชในงานรักษาความ
ปลอดภัยทั่วไป จํานวน 8 ชุดๆละ 33,000
 บาท เปนเงิน 264,000 บาท
2. อุปกรณบันทึกภาพผานเครือขาย 
(Network Video Recorder) แบบ 8 ชอง
 จํานวน 1 เครื่อง ราคา 24,000 บาท (ขอ
 1-2 เกณฑราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานของระบบกลองโทรทัศนวงจรปด
ประจําป)
3. โทรทัศนแอล อีดี (LED TV) ระดับความ
ละเอียดจอภาพ 1366 x 768  พิกเซล 
ขนาด 32 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง ราคา 
8,000 บาท (ราคามาตรฐานครุภัณฑ 
มกราคม 2561)
4. อุปกรณกระจายสัญญาณ (L2 Switch) 
ขนาด 24 ชอง แบบที่ 2 จํานวน 1 เครื่อง 
ราคา 21,000 บาท

502,677 โรงเรียน
วังหมีพิทยา

คม
อาเภอวังน้ํา

เขียว

สํานกั
การศึกษา

หนา 409
ขอ 40
(คร้ังที่ 2

ผ.08/141)
(กันเงินป 62
ดําเนนิการ

ป 63)

ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2562 หนา 707 - 709,แผนการดําเนินงาน ป 2563 แกไขครั้งที่ 1 หนา 694-696)

รายละเอียด
ของครุภัณฑ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

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

การ หลัก
5. เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 1kVA จํานวน
 1 เครื่อง ราคา 5,900 บาท
(ขอ 4-5 ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ประจําป พ.ศ.
2561 ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561)
6. อุปกรณกระจายสัญญาณเครือขายและ
จายไฟแบบ Industrial PoE จํานวน 1 ชุด 
ราคา 16,388 บาท
7. ตูสําหรับจัดเก็บอุปกรณ 19 นิ้ว ขนาด 
9U พรอมอุปกรณ จํานวน 1 ชุด ราคา 
8,453 บาท
8. อุปกรณแปลงสัญญาณเครือขายผาน
ระบบสายใยแกวนําแสง จํานวน 3 ชุดๆ ละ
 8,025 บาท   เปนเงิน 24,075 บาท 
9. อุปกรณแปลงสัญญาณเครือขายผาน
ระบบสายใยแกวนําแสง Industrial จํานวน
 1 ชุด ราคา 19,795 บาท
10. สายนําสัญญาณใยแกวนําแสง 12 แกน
 ชนิดติดตั้งภายนอกอาคาร จํานวน 1 ระบบ
 ราคา 26,750 บาท

รายละเอียด
ของครุภัณฑ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

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

การ หลัก
11. สายนําสัญญาณ UTP CAT5E  ชนิด
ติดตั้งภายนอกอาคาร จํานวน 1 งาน ราคา
 9,095 บาท
12. ตูเหล็กสําหรับเก็บอุปกรณกันน้ํา
ภายนอกอาคาร จํานวน 3 ตูๆ ละ 4,066 
บาท เปนเงิน 12,198 บาท   
13. ชุดแผงจายไฟปองกันไฟฟาลัดวงจร
และกระแสไฟฟากันโชก จํานวน 3 ชุดๆ ละ
 2,889 บาท เปนเงิน 8,667 บาท
14. งานติดตั้งเชื่อมตอสายใยแกวนําแสง
พรอมอุปกรณและคาแรงปลีกยอย จํานวน 
1 งาน ราคา 21,186 บาท
15. งานติดตั้งเมนไฟฟา, งานตั้งคา ทดสอบ
ระบบ, อุปกรณและคาแรงปลีกยอย จํานวน
 1 งาน ราคา 33,170 บาท (ขอ 6-15 
ราคาตามทองตลาด)

รายละเอียด
ของครุภัณฑ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

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

การ หลัก
40 ติดต้ังระบบกลองโทรทัศนวงจร

ปด(CCTV) พรอมอุปกรณ
ครบชุด จํานวน 8 ชุด
ร.ร.วังหมีพิทยาคม 
อ.ปกธงชัย

ติดตั้งระบบกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV)
 พรอมอุปกรณครบชุด จํานวน 8 ชุด 
ร.ร.วังหมีพิทยาคม อ.ปกธงชัย 
ประกอบดวย
1. กลองโทรทัศนวงจรปดชนิดเครือขาย 
แบบมุมมองคงที่สําหรับติดตั้งภายนอก
อาคาร สําหรับใชในงานรักษาความ
ปลอดภัยทั่วไป จํานวน 8 กลองๆละ 
32,000 บาท เปนเงิน 256,000 บาท
2. อุปกรณบันทึกภาพผานเครือขาย 
(Network Video Recorder) แบบ 8 ชอง
 จํานวน 1 เครื่อง ราคา 22,000 บาท
3. โทรทัศนแอล อีดี (LED TV)  ขนาด 32 
นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง ราคา 6,500 บาท
4. อุปกรณกระจายสัญญาณ (L2 Switch) 
ขนาด 16 ชอง  จํานวน 1 เครื่อง ราคา 
2,800 บาท
5. อุปกรณกระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE
 L2 Switch) ขนาด 8 ชอง จํานวน 2 ชุดๆ
ละ 8,300 บาท เปนเงิน 16,600 บาท

495,890 โรงเรียนวัง
หมี

พิทยาคม
อําเภอปก

ธงชัย

สํานกั
การศึกษา

หนา 409
ขอ 40
(คร้ังที่ 2

ผ.08/141)
(กันเงินป 62
ดําเนนิการ

ป 64)

ขอความใหม  เหตุผล แกไขรายละเอียดกิจกรรม แกไขงบประมาณใหตรงตามบัญชีโอน ครั้งที่ 2 และแกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

รายละเอียด
ของครุภัณฑ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

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

การ หลัก
6.เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 2KVA 
จํานวน 1 เครื่อง ราคา 12,000 บาท
7.เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 1kVA 
จํานวน 3 เครื่องๆ ละ 5,800 บาท เปน
เงิน 17,400 บาท
8.อุปกรณแปลงสัญญาณเครือขายผาน
ระบบสายใยแกวนําแสง จํานวน 6 เครื่องๆ
 ละ 6,500 บาท เปนเงิน 39,000 บาท
9.ชุดแผงจายไฟปองกันไฟฟาลัดวงจรและ
กระแสไฟฟากันโชก จํานวน 3 ชุดๆ ละ 
2,600 บาท เปนเงิน 7,800 บาท
10.ตูสําหรับจัดเก็บอุปกรณ 19 นิ้ว ขนาด 
9U พรอมอุปกรณ จํานวน 1 ตู ราคา 
7,900 บาท
11.สายนําสัญญาณใยแกวนําแสง 12 แกน
 ชนิดติดตั้งภายนอกอาคาร จํานวน 390 
เมตรๆละ 75 บาท เปนเงิน 29,250 บาท

รายละเอียด
ของครุภัณฑ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

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

การ หลัก
12.สายนําสัญญาณ UTP CAT5E  ชนิด
ติดตั้งภายนอกอาคาร จํานวน 140 เมตรๆ
ละ 36 บาท เปนเงิน 5,040บาท
13.ตูสําหรับเก็บอุปกรณชนิดกันน้ํา
ภายนอกอาคาร จํานวน 3 ตูๆ ละ 3,800 
บาท เปนเงิน 11,400 บาท
14.งานติดตั้ง, เชื่อมตอระบบสายใยแกว
นําแสงและวัสดุอุปกรณที่เกี่ยวของอ่ืน
ๆ จํานวน 1 งานราคา 38,880บาท
15.งานติดตั้งกลองวงจรปด, ระบบ
ไฟฟาและวัสดุอุปกรณที่เกี่ยวของอ่ืน
ๆ จํานวน 1 งานราคา 23,320 บาท
-เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
ของระบบกลองโทรทัศนวงจรปด
-ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอรประจําป
-ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑประจําป

รายละเอียด
ของครุภัณฑ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

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

การ หลัก
41 ติดต้ังระบบกลองโทรทัศนวงจร

ปด(CCTV) พรอมอุปกรณ
ครบชุด จํานวน 8 ชุด
ร.ร.วัดประชานมิิตร
อ.บัวใหญ

ติดตั้งระบบกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV)
 พรอมอุปกรณครบชุด จํานวน 8 ชุด 
ร.ร.วัดประชานิมิตร อ.บัวใหญ
ประกอบดวย
1. กลองโทรทัศนวงจรปดชนิดเครือขาย 
แบบมุมมองคงที่สําหรับติดตั้งภายนอก
อาคาร สําหรับใชในงานรักษาความ
ปลอดภัยทั่วไป จํานวน 8 ชุดๆละ 33,000
 บาท เปนเงิน 264,000 บาท
2. อุปกรณบันทึกภาพผานเครือขาย 
(Network Video Recorder) แบบ 8 ชอง
 จํานวน 1 เครื่อง ราคา 24,000 บาท (ขอ
 1-2 เกณฑราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานของระบบกลองโทรทัศนวงจรปด
ประจําป)
3. โทรทัศนแอล อีดี (LED TV) ระดับความ
ละเอียดจอภาพ 1366 x 768  พิกเซล 
ขนาด 32 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง ราคา 
8,000 บาท (ราคามาตรฐานครุภัณฑ 
มกราคม 2561)

502,677 โรงเรียน
วัดประชา

นมิิตร
อําเภอบัว

ใหญ

สํานกั
การศึกษา

หนา 410
ขอ 41
(คร้ังที่ 2

ผ.08/142)
(กันเงินป 62
ดําเนนิการ

ป 63)

ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2562 หนา 710-712, แผนการดําเนินงาน ป 2563 แกไขครั้งที่ 1 หนา 700-702)

รายละเอียด
ของครุภัณฑ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

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

การ หลัก
4. อุปกรณกระจายสัญญาณ (L2 Switch) 
ขนาด 24 ชอง แบบที่ 2 จํานวน 1 เครื่อง 
ราคา 21,000 บาท
5. เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 1kVA จํานวน
 1 เครื่อง ราคา 5,900 บาท
(ขอ 4-5 ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ประจําป พ.ศ.
2561 ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561)
6. อุปกรณกระจายสัญญาณเครือขายและ
จายไฟแบบ Industrial PoE จํานวน 1 ชุด 
ราคา 16,388 บาท
7. ตูสําหรับจัดเก็บอุปกรณ 19 นิ้ว ขนาด 
9U พรอมอุปกรณ จํานวน 1 ชุด ราคา 
8,453 บาท
8. อุปกรณแปลงสัญญาณเครือขายผาน
ระบบสายใยแกวนําแสง จํานวน 3 ชุดๆ ละ
 8,025 บาท   เปนเงิน 24,075 บาท 
9. อุปกรณแปลงสัญญาณเครือขายผาน
ระบบสายใยแกวนําแสง Industrial จํานวน
 1 ชุด ราคา 19,795 บาท

รายละเอียด
ของครุภัณฑ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

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

การ หลัก
10. สายนําสัญญาณใยแกวนําแสง 12 แกน
 ชนิดติดตั้งภายนอกอาคาร จํานวน 1 ระบบ
 ราคา 26,750 บาท
11. สายนําสัญญาณ UTP CAT5E  ชนิด
ติดตั้งภายนอกอาคาร จํานวน 1 งาน ราคา
 9,095 บาท
12. ตูเหล็กสําหรับเก็บอุปกรณกันน้ํา
ภายนอกอาคาร จํานวน 3 ตูๆ ละ 4,066 
บาท เปนเงิน 12,198 บาท   
13. ชุดแผงจายไฟปองกันไฟฟาลัดวงจร
และกระแสไฟฟากันโชก จํานวน 3 ชุดๆ ละ
 2,889 บาท เปนเงิน 8,667 บาท
14. งานติดตั้งเชื่อมตอสายใยแกวนําแสง
พรอมอุปกรณและคาแรงปลีกยอย จํานวน 
1 งาน ราคา 21,186 บาท
15. งานติดตั้งเมนไฟฟา, งานตั้งคา ทดสอบ
ระบบ, อุปกรณและคาแรงปลีกยอย จํานวน
 1 งาน ราคา 33,170 บาท (ขอ 6-15 
ราคาตามทองตลาด)

รายละเอียด
ของครุภัณฑ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

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

การ หลัก
41 ติดต้ังระบบกลองโทรทัศนวงจร

ปด(CCTV) พรอมอุปกรณ
ครบชุด จํานวน 8 ชุด
ร.ร.วัดประชานมิิตร
อ.บัวใหญ

ติดตั้งระบบกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV)
 พรอมอุปกรณครบชุด จํานวน 8 ชุด
ร.ร.วัดประชานิมิตร อ.บัวใหญ
ประกอบดวย
1. กลองโทรทัศนวงจรปดชนิดเครือขาย 
แบบมุมมองคงที่สําหรับติดตั้งภายนอก
อาคาร สําหรับใชในงานรักษาความ
ปลอดภัยทั่วไป จํานวน 8 กลองๆละ 
32,000 บาท เปนเงิน 256,000 บาท
2. อุปกรณบันทึกภาพผานเครือขาย 
(Network Video Recorder) แบบ 8 ชอง
 จํานวน 1 เครื่อง ราคา 22,000 บาท
3. โทรทัศนแอล อีดี (LED TV)  ขนาด 32 
นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง ราคา 6,500 บาท
4. อุปกรณกระจายสัญญาณ (L2 Switch) 
ขนาด 16 ชอง  จํานวน 1 เครื่อง ราคา 
2,800 บาท
5. อุปกรณกระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE
 L2 Switch) ขนาด 8 ชอง จํานวน 2 ชุดๆ
ละ 8,300 บาท เปนเงิน 16,600 บาท

495,900 โรงเรียน
วัดประชา

นมิิตร
อําเภอบัว

ใหญ

สํานกั
การศึกษา

หนา 410
ขอ 41
(คร้ังที่ 2

ผ.08/142)
(กันเงินป 62
ดําเนนิการ

ป 64)

ขอความใหม  เหตุผล แกไขรายละเอียดกิจกรรม แกไขงบประมาณใหตรงตามบัญชีโอน ครั้งที่ 2 และแกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

รายละเอียด
ของครุภัณฑ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

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

การ หลัก
6.เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 2KVA 
จํานวน 1 เครื่อง ราคา 12,000 บาท
7.เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 1kVA 
จํานวน 3 เครื่องๆ ละ 5,800 บาท เปน
เงิน 17,400 บาท
8.อุปกรณแปลงสัญญาณเครือขายผาน
ระบบสายใยแกวนําแสง จํานวน 6 เครื่องๆ
 ละ 6,500 บาท เปนเงิน 39,000 บาท
9.ชุดแผงจายไฟปองกันไฟฟาลัดวงจรและ
กระแสไฟฟากันโชก จํานวน 3 ชุดๆ ละ 
2,600 บาท เปนเงิน 7,800 บาท
10.ตูสําหรับจัดเก็บอุปกรณ 19 นิ้ว ขนาด 
9U พรอมอุปกรณ จํานวน 1 ตู ราคา 
7,900 บาท
11.สายนําสัญญาณใยแกวนําแสง 12 แกน
 ชนิดติดตั้งภายนอกอาคาร จํานวน 385 
เมตรๆละ 75 บาท เปนเงิน 28,875 บาท

รายละเอียด
ของครุภัณฑ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

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

การ หลัก
12.สายนําสัญญาณ UTP CAT5E  ชนิด
ติดตั้งภายนอกอาคาร จํานวน 180 เมตรๆ
ละ 36 บาท เปนเงิน 6,480 บาท
13.ตูสําหรับเก็บอุปกรณชนิดกันน้ํา
ภายนอกอาคาร จํานวน 3 ตูๆ ละ 3,800 
บาท เปนเงิน 11,400 บาท
14.งานติดตั้ง, เชื่อมตอระบบสายใยแกว
นําแสงและวัสดุอุปกรณที่เกี่ยวของอ่ืน
ๆ จํานวน 1 งานราคา 35,103 บาท
15.งานติดตั้งกลองวงจรปด, ระบบ
ไฟฟาและวัสดุอุปกรณที่เกี่ยวของอ่ืน
ๆ จํานวน 1 งานราคา 26,042 บาท
-เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
ของระบบกลองโทรทัศนวงจรปด
-ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอรประจําป
-ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑประจําป

รายละเอียด
ของครุภัณฑ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

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

การ หลัก
42 ติดต้ังระบบ

กลองโทรทัศนวงจรปด
(CCTV) พรอมอุปกรณ
ครบชุด จํานวน 8 ชุด
ร.ร.สองครพิทยาคม
อ.สูงเนนิ

ติดตั้งระบบกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV)
 พรอมอุปกรณครบชุด จํานวน 8 ชุด 
ร.ร.สองครพิทยาคม อ.สูงเนิน
ประกอบดวย
1. กลองโทรทัศนวงจรปดชนิดเครือขาย 
แบบมุมมองคงที่สําหรับติดตั้งภายนอก
อาคาร สําหรับใชในงานรักษาความ
ปลอดภัยทั่วไป จํานวน 8 ชุดๆละ 33,000
 บาท เปนเงิน 264,000 บาท
2. อุปกรณบันทึกภาพผานเครือขาย 
(Network Video Recorder) แบบ 8 ชอง
 จํานวน 1 เครื่อง ราคา 24,000 บาท (ขอ
 1-2 เกณฑราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานของระบบกลองโทรทัศนวงจรปด
ประจําป)
3. โทรทัศนแอล อีดี (LED TV) ระดับความ
ละเอียดจอภาพ 1366 x 768  พิกเซล 
ขนาด 32 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง ราคา 
8,000 บาท (ราคามาตรฐานครุภัณฑ 
มกราคม 2561)
4. อุปกรณกระจายสัญญาณ (L2 Switch) 
ขนาด 24 ชอง แบบที่ 2 จํานวน 1 เครื่อง 
ราคา 21,000 บาท

502,677 โรงเรียน
สองคร

พิทยาคม
อําเภอสูงเนนิ

สํานกั
การศึกษา

หนา 412
ขอ 12
(คร้ังที่ 2

ผ.08/143)
(กันเงินป 62
ดําเนนิการ

ป 63)

ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2562 หนา 713-715, แผนการดําเนินงาน ป 2563 แกไขครั้งที่ 1 หนา 670-672)

รายละเอียด
ของครุภัณฑ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

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

การ หลัก
5. เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 1kVA จํานวน
 1 เครื่อง ราคา 5,900 บาท
(ขอ 4-5 ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ประจําป พ.ศ.
2561 ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561)
6. อุปกรณกระจายสัญญาณเครือขายและ
จายไฟแบบ Industrial PoE จํานวน 1 ชุด 
ราคา 16,388 บาท
7. ตูสําหรับจัดเก็บอุปกรณ 19 นิ้ว ขนาด 
9U พรอมอุปกรณ จํานวน 1 ชุด ราคา 
8,453 บาท
8. อุปกรณแปลงสัญญาณเครือขายผาน
ระบบสายใยแกวนําแสง จํานวน 3 ชุดๆ ละ
 8,025 บาท   เปนเงิน 24,075 บาท 
9. อุปกรณแปลงสัญญาณเครือขายผาน
ระบบสายใยแกวนําแสง Industrial จํานวน
 1 ชุด ราคา 19,795 บาท
10. สายนําสัญญาณใยแกวนําแสง 12 แกน
 ชนิดติดตั้งภายนอกอาคาร จํานวน 1 ระบบ
 ราคา 26,750 บาท

รายละเอียด
ของครุภัณฑ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

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

การ หลัก
11. สายนําสัญญาณ UTP CAT5E  ชนิด
ติดตั้งภายนอกอาคาร จํานวน 1 งาน ราคา
 9,095 บาท
12. ตูเหล็กสําหรับเก็บอุปกรณกันน้ํา
ภายนอกอาคาร จํานวน 3 ตูๆ ละ 4,066 
บาท เปนเงิน 12,198 บาท   
13. ชุดแผงจายไฟปองกันไฟฟาลัดวงจร
และกระแสไฟฟากันโชก จํานวน 3 ชุดๆ ละ
 2,889 บาท เปนเงิน 8,667 บาท
14. งานติดตั้งเชื่อมตอสายใยแกวนําแสง
พรอมอุปกรณและคาแรงปลีกยอย จํานวน 
1 งาน ราคา 21,186 บาท
15. งานติดตั้งเมนไฟฟา, งานตั้งคา ทดสอบ
ระบบ, อุปกรณและคาแรงปลีกยอย จํานวน
 1 งาน ราคา 33,170 บาท (ขอ 6-15 
ราคาตามทองตลาด)

รายละเอียด
ของครุภัณฑ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

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

การ หลัก
42 ติดต้ังระบบกลองโทรทัศนวงจร

ปด(CCTV) พรอมอุปกรณ
ครบชุด จํานวน 8 ชุด
ร.ร.สองครพิทยาคม
อ.สูงเนนิ

ติดตั้งระบบกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV)
 พรอมอุปกรณครบชุด จํานวน 8 ชุด 
ร.ร.สองครพิทยาคม อ.สูงเนิน
ประกอบดวย
1. กลองโทรทัศนวงจรปดชนิดเครือขาย 
แบบมุมมองคงที่สําหรับติดตั้งภายนอก
อาคาร สําหรับใชในงานรักษาความ
ปลอดภัยทั่วไป จํานวน 8 กลองๆละ 
32,000 บาท เปนเงิน 256,000 บาท
2. อุปกรณบันทึกภาพผานเครือขาย 
(Network Video Recorder) แบบ 8 ชอง
 จํานวน 1 เครื่อง ราคา 22,000 บาท
3. โทรทัศนแอล อีดี (LED TV)  ขนาด 32 
นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง ราคา 6,500 บาท
4. อุปกรณกระจายสัญญาณ (L2 Switch) 
ขนาด 16 ชอง  จํานวน 1 เครื่อง ราคา 
2,800 บาท 
5. อุปกรณกระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE
 L2 Switch) ขนาด 8 ชอง จํานวน 2 ชุดๆ
ละ 8,300 บาท เปนเงิน 16,600 บาท

495,900 โรงเรียน
สองคร

พิทยาคม
อําเภอสูงเนนิ

สํานกั
การศึกษา

หนา 412
ขอ 12
(คร้ังที่ 2

ผ.08/143)
(กันเงินป 62
ดําเนนิการ

ป 64)

ขอความใหม  เหตุผล แกไขรายละเอียดกิจกรรม แกไขงบประมาณใหตรงตามบัญชีโอน ครั้งที่ 2 และแกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

รายละเอียด
ของครุภัณฑ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

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

การ หลัก
6.เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 2KVA 
จํานวน 1 เครื่อง ราคา 12,000 บาท
7.เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 1kVA 
จํานวน 3 เครื่องๆ ละ 5,800 บาท เปน
เงิน 17,400 บาท
8.อุปกรณแปลงสัญญาณเครือขายผาน
ระบบสายใยแกวนําแสง จํานวน 6 เครื่องๆ
 ละ 6,500 บาท เปนเงิน 39,000 บาท
9.ชุดแผงจายไฟปองกันไฟฟาลัดวงจรและ
กระแสไฟฟากันโชก จํานวน 3 ชุดๆ ละ 
2,600 บาท เปนเงิน 7,800 บาท
10.ตูสําหรับจัดเก็บอุปกรณ 19 นิ้ว ขนาด 
9U พรอมอุปกรณ จํานวน 1 ตู ราคา 
7,900 บาท
11.สายนําสัญญาณใยแกวนําแสง 12 แกน
 ชนิดติดตั้งภายนอกอาคาร จํานวน 395 
เมตรๆละ 75 บาท เปนเงิน 29,625 บาท

รายละเอียด
ของครุภัณฑ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

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

การ หลัก
12.สายนําสัญญาณ UTP CAT5E  ชนิด
ติดตั้งภายนอกอาคาร จํานวน 175 เมตรๆ
ละ 36 บาท เปนเงิน 6,300 บาท
13.ตูสําหรับเก็บอุปกรณชนิดกันน้ํา
ภายนอกอาคาร จํานวน 3 ตูๆ ละ 3,800 
บาท เปนเงิน 11,400 บาท
14.งานติดตั้ง, เชื่อมตอระบบสายใยแกว
นําแสงและวัสดุอุปกรณที่เกี่ยวของอ่ืน
ๆ จํานวน 1 งานราคา 36,585 บาท
15.งานติดตั้งกลองวงจรปด, ระบบ
ไฟฟาและวัสดุอุปกรณที่เกี่ยวของอ่ืน
ๆ จํานวน 1 งานราคา 23,990 บาท
-เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
ของระบบกลองโทรทัศนวงจรปด
-ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอรประจําป
-ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑประจําป

รายละเอียด
ของครุภัณฑ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

290



ผด.02/1

 
 

7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

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

การ หลัก
43 ติดต้ังระบบ

กลองโทรทัศนวงจรปด
(CCTV) พรอมอุปกรณ
ครบชุด จํานวน 8 ชุด
ร.ร.สะแกราชธวัชศึกษา
อ.ปกธงชัย

ติดตั้งระบบกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV)
 พรอมอุปกรณครบชุด จํานวน 8 ชุด 
ร.ร.สะแกราชธวัชศึกษา อ.ปกธงชัย
ประกอบดวย
1. กลองโทรทัศนวงจรปดชนิดเครือขาย 
แบบมุมมองคงที่สําหรับติดตั้งภายนอก
อาคาร สําหรับใชในงานรักษาความ
ปลอดภัยทั่วไป จํานวน 8 ชุดๆละ 33,000
 บาท เปนเงิน 264,000 บาท
2. อุปกรณบันทึกภาพผานเครือขาย 
(Network Video Recorder) แบบ 8 ชอง
 จํานวน 1 เครื่อง ราคา 24,000 บาท (ขอ
 1-2 เกณฑราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานของระบบกลองโทรทัศนวงจรปด
ประจําป)
3. โทรทัศนแอล อีดี (LED TV) ระดับความ
ละเอียดจอภาพ 1366 x 768  พิกเซล 
ขนาด 32 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง ราคา 
8,000 บาท (ราคามาตรฐานครุภัณฑ 
มกราคม 2561)
4. อุปกรณกระจายสัญญาณ (L2 Switch) 
ขนาด 24 ชอง แบบที่ 2 จํานวน 1 เครื่อง 
ราคา 21,000 บาท

502,677 โรงเรียน
สะแกราช

ธวัช
ศึกษา

อําเภอปก
ธงชัย

สํานกั
การศึกษา

หนา 413
ขอ 43
(คร้ังที่ 2

ผ.08/144)
(กันเงินป 62
ดําเนนิการ

ป 63)

ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2562 หนา 716-718, แผนการดําเนินงาน ป 2563 แกไขครั้งที่ 1 หนา 712-714)

รายละเอียด
ของครุภัณฑ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

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

การ หลัก
5. เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 1kVA จํานวน
 1 เครื่อง ราคา 5,900 บาท
(ขอ 4-5 ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ประจําป พ.ศ.
2561 ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561)
6. อุปกรณกระจายสัญญาณเครือขายและ
จายไฟแบบ Industrial PoE จํานวน 1 ชุด 
ราคา 16,388 บาท
7. ตูสําหรับจัดเก็บอุปกรณ 19 นิ้ว ขนาด 
9U พรอมอุปกรณ จํานวน 1 ชุด ราคา 
8,453 บาท
8. อุปกรณแปลงสัญญาณเครือขายผาน
ระบบสายใยแกวนําแสง จํานวน 3 ชุดๆ ละ
 8,025 บาท   เปนเงิน 24,075 บาท 
9. อุปกรณแปลงสัญญาณเครือขายผาน
ระบบสายใยแกวนําแสง Industrial จํานวน
 1 ชุด ราคา 19,795 บาท
10. สายนําสัญญาณใยแกวนําแสง 12 แกน
 ชนิดติดตั้งภายนอกอาคาร จํานวน 1 ระบบ
 ราคา 26,750 บาท

รายละเอียด
ของครุภัณฑ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

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

การ หลัก
11. สายนําสัญญาณ UTP CAT5E  ชนิด
ติดตั้งภายนอกอาคาร จํานวน 1 งาน ราคา
 9,095 บาท
12. ตูเหล็กสําหรับเก็บอุปกรณกันน้ํา
ภายนอกอาคาร จํานวน 3 ตูๆ ละ 4,066 
บาท เปนเงิน 12,198 บาท   
13. ชุดแผงจายไฟปองกันไฟฟาลัดวงจร
และกระแสไฟฟากันโชก จํานวน 3 ชุดๆ ละ
 2,889 บาท เปนเงิน 8,667 บาท
14. งานติดตั้งเชื่อมตอสายใยแกวนําแสง
พรอมอุปกรณและคาแรงปลีกยอย จํานวน 
1 งาน ราคา 21,186 บาท
15. งานติดตั้งเมนไฟฟา, งานตั้งคา ทดสอบ
ระบบ, อุปกรณและคาแรงปลีกยอย จํานวน
 1 งาน ราคา 33,170 บาท (ขอ 6-15 
ราคาตามทองตลาด)

รายละเอียด
ของครุภัณฑ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

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

การ หลัก
43 ติดต้ังระบบกลองโทรทัศนวงจร

ปด(CCTV) พรอมอุปกรณ
ครบชุด จํานวน 8 ชุด
ร.ร.สะแกราชธวัชศึกษา
อ.ปกธงชัย

ติดตั้งระบบกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV)
 พรอมอุปกรณครบชุด จํานวน 8 ชุด 
ร.ร.สะแกราชธวัชศึกษา อ.ปกธงชัย
ประกอบดวย
1. กลองโทรทัศนวงจรปดชนิดเครือขาย 
แบบมุมมองคงที่สําหรับติดตั้งภายนอก
อาคาร สําหรับใชในงานรักษาความ
ปลอดภัยทั่วไป จํานวน 8 กลองๆละ 
32,000 บาท เปนเงิน 256,000 บาท
2. อุปกรณบันทึกภาพผานเครือขาย 
(Network Video Recorder) แบบ 8 ชอง
 จํานวน 1 เครื่อง ราคา 22,000 บาท
3. โทรทัศนแอล อีดี (LED TV)  ขนาด 32 
นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง ราคา 6,500 บาท
4. อุปกรณกระจายสัญญาณ (L2 Switch) 
ขนาด 16 ชอง  จํานวน 1 เครื่อง ราคา 
2,800 บาท 
5. อุปกรณกระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE
 L2 Switch) ขนาด 8 ชอง จํานวน 2 ชุดๆ
ละ 8,300 บาท เปนเงิน 16,600 บาท

496,000 โรงเรียน
สะแกราช

ธวัช
ศึกษา

อําเภอปก
ธงชัย

สํานกั
การศึกษา

หนา 413
ขอ 43
(คร้ังที่ 2

ผ.08/144)
(กันเงินป 62
ดําเนนิการ

ป 64)

ขอความใหม  เหตุผล แกไขรายละเอียดกิจกรรม แกไขงบประมาณใหตรงตามบัญชีโอน ครั้งที่ 2 และแกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

รายละเอียด
ของครุภัณฑ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

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

การ หลัก
6.เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 2KVA 
จํานวน 1 เครื่อง ราคา 12,000 บาท
7.เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 1kVA 
จํานวน 3 เครื่องๆ ละ 5,800 บาท เปน
เงิน 17,400 บาท
8.อุปกรณแปลงสัญญาณเครือขายผาน
ระบบสายใยแกวนําแสง จํานวน 6 กลองๆ 
ละ 6,500 บาท เปนเงิน 39,000 บาท
9.ชุดแผงจายไฟปองกันไฟฟาลัดวงจรและ
กระแสไฟฟากันโชก จํานวน 3 ชุดๆ ละ 
2,600 บาท เปนเงิน 7,800 บาท
10.ตูสําหรับจัดเก็บอุปกรณ 19 นิ้ว ขนาด 
9U พรอมอุปกรณ จํานวน 1 ตู ราคา 
7,900 บาท
11.สายนําสัญญาณใยแกวนําแสง 12 แกน
 ชนิดติดตั้งภายนอกอาคาร จํานวน 285 
เมตรๆละ 75 บาท เปนเงิน 21,375 บาท

รายละเอียด
ของครุภัณฑ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

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

การ หลัก
12.สายนําสัญญาณ UTP CAT5E  ชนิด
ติดตั้งภายนอกอาคาร จํานวน 180 เมตรๆ
ละ 36 บาท เปนเงิน 6,480 บาท
13.ตูสําหรับเก็บอุปกรณชนิดกันน้ํา
ภายนอกอาคาร จํานวน 3 ตูๆ ละ 3,800 
บาท เปนเงิน 11,400 บาท
14.งานติดตั้ง, เชื่อมตอระบบสายใยแกว
นําแสงและวัสดุอุปกรณที่เกี่ยวของอ่ืน
ๆ จํานวน 1 งานราคา 34,845 บาท
15.งานติดตั้งกลองวงจรปด, ระบบ
ไฟฟาและวัสดุอุปกรณที่เกี่ยวของอ่ืน
ๆ จํานวน 1 งานราคา 33,900 บาท
-เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
ของระบบกลองโทรทัศนวงจรปด
-ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอรประจําป
-ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑประจําป

รายละเอียด
ของครุภัณฑ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

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

การ หลัก
44 ติดต้ังระบบกลองโทรทัศนวงจร

ปด(CCTV) พรอมอุปกรณ
ครบชุด จํานวน 8 ชุด
ร.ร.สาหรายวิทยาคม
อ.ชุมพวง

ติดตั้งระบบกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV)
 พรอมอุปกรณครบชุด จํานวน 8 ชุด 
ร.ร.สาหรายวิทยาคม อ.ชุมพวง
ประกอบดวย
1. กลองโทรทัศนวงจรปดชนิดเครือขาย 
แบบมุมมองคงที่สําหรับติดตั้งภายนอก
อาคาร สําหรับใชในงานรักษาความ
ปลอดภัยทั่วไป จํานวน 8 ชุดๆละ 33,000
 บาท เปนเงิน 264,000 บาท
2. อุปกรณบันทึกภาพผานเครือขาย 
(Network Video Recorder) แบบ 8 ชอง
 จํานวน 1 เครื่อง ราคา 24,000 บาท (ขอ
 1-2 เกณฑราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานของระบบกลองโทรทัศนวงจรปด
ประจําป)
3. โทรทัศนแอล อีดี (LED TV) ระดับความ
ละเอียดจอภาพ 1366 x 768  พิกเซล 
ขนาด 32 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง ราคา 
8,000 บาท (ราคามาตรฐานครุภัณฑ 
มกราคม 2561)

502,677 โรงเรียน
สาหราย
วิทยาคม
อําเภอชุม

พวง

สํานกั
การศึกษา

หนา 414
ขอ 44
(คร้ังที่ 2

ผ.08/145)
(กันเงินป 62
ดําเนนิการ

ป 63)

ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2562 หนา 719-721, แผนการดําเนินงาน ป 2563 แกไขครั้งที่ 1 หนา 718-720)

รายละเอียด
ของครุภัณฑ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

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

การ หลัก
4. อุปกรณกระจายสัญญาณ (L2 Switch) 
ขนาด 24 ชอง แบบที่ 2 จํานวน 1 เครื่อง 
ราคา 21,000 บาท
5. เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 1kVA จํานวน
 1 เครื่อง ราคา 5,900 บาท
(ขอ 4-5 ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ประจําป พ.ศ.
2561 ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561)
6. อุปกรณกระจายสัญญาณเครือขายและ
จายไฟแบบ Industrial PoE จํานวน 1 ชุด 
ราคา 16,388 บาท
7. ตูสําหรับจัดเก็บอุปกรณ 19 นิ้ว ขนาด 
9U พรอมอุปกรณ จํานวน 1 ชุด ราคา 
8,453 บาท
8. อุปกรณแปลงสัญญาณเครือขายผาน
ระบบสายใยแกวนําแสง จํานวน 3 ชุดๆ ละ
 8,025 บาท   เปนเงิน 24,075 บาท 
9. อุปกรณแปลงสัญญาณเครือขายผาน
ระบบสายใยแกวนําแสง Industrial จํานวน
 1 ชุด ราคา 19,795 บาท

รายละเอียด
ของครุภัณฑ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

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

การ หลัก
10. สายนําสัญญาณใยแกวนําแสง 12 แกน
 ชนิดติดตั้งภายนอกอาคาร จํานวน 1 ระบบ
 ราคา 26,750 บาท
11. สายนําสัญญาณ UTP CAT5E  ชนิด
ติดตั้งภายนอกอาคาร จํานวน 1 งาน ราคา
 9,095 บาท
12. ตูเหล็กสําหรับเก็บอุปกรณกันน้ํา
ภายนอกอาคาร จํานวน 3 ตูๆ ละ 4,066 
บาท เปนเงิน 12,198 บาท   
13. ชุดแผงจายไฟปองกันไฟฟาลัดวงจร
และกระแสไฟฟากันโชก จํานวน 3 ชุดๆ ละ
 2,889 บาท เปนเงิน 8,667 บาท
14. งานติดตั้งเชื่อมตอสายใยแกวนําแสง
พรอมอุปกรณและคาแรงปลีกยอย จํานวน 
1 งาน ราคา 21,186 บาท
15. งานติดตั้งเมนไฟฟา, งานตั้งคา ทดสอบ
ระบบ, อุปกรณและคาแรงปลีกยอย จํานวน
 1 งาน ราคา 33,170 บาท (ขอ 6-15 
ราคาตามทองตลาด)

รายละเอียด
ของครุภัณฑ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

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

การ หลัก
44 ติดต้ังระบบกลองโทรทัศนวงจร

ปด(CCTV) พรอมอุปกรณ
ครบชุด จํานวน 8 ชุด
ร.ร.สาหรายวิทยาคม
อ.ชุมพวง

ติดตั้งระบบกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV)
 พรอมอุปกรณครบชุด จํานวน 8 ชุด
ร.ร.สาหรายวิทยาคม อ.ชุมพวง
ประกอบดวย
1. กลองโทรทัศนวงจรปดชนิดเครือขาย 
แบบมุมมองคงที่สําหรับติดตั้งภายนอก
อาคาร สําหรับใชในงานรักษาความ
ปลอดภัยทั่วไป จํานวน 8 กลองๆละ 
32,000 บาท เปนเงิน 256,000 บาท
2. อุปกรณบันทึกภาพผานเครือขาย 
(Network Video Recorder) แบบ 8 ชอง
 จํานวน 1 เครื่อง ราคา 22,000 บาท
3. โทรทัศนแอล อีดี (LED TV)  ขนาด 32 
นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง ราคา 6,500 บาท
4. อุปกรณกระจายสัญญาณ (L2 Switch) 
ขนาด 16 ชอง  จํานวน 1 เครื่อง ราคา 
2,800 บาท 
5. อุปกรณกระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE
 L2 Switch) ขนาด 8 ชอง จํานวน 2 ชุดๆ
ละ 8,300 บาท เปนเงิน 16,600 บาท

493,900 โรงเรียน
สาหราย
วิทยาคม
อําเภอชุม

พวง

สํานกั
การศึกษา

หนา 414
ขอ 44
(คร้ังที่ 2

ผ.08/145)
(กันเงินป 62
ดําเนนิการ

ป 64)

ขอความใหม  เหตุผล แกไขรายละเอียดกิจกรรม แกไขงบประมาณใหตรงตามบัญชีโอน ครั้งที่ 2 และแกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

รายละเอียด
ของครุภัณฑ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

300



ผด.02/1

 
 

7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

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

การ หลัก
6.เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 2KVA 
จํานวน 1 เครื่อง ราคา 12,000 บาท
7.เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 1kVA 
จํานวน 3 เครื่องๆ ละ 5,800 บาท เปน
เงิน 17,400 บาท
8.อุปกรณแปลงสัญญาณเครือขายผาน
ระบบสายใยแกวนําแสง จํานวน 6 กลองๆ 
ละ 6,500 บาท เปนเงิน 39,000 บาท
9.ชุดแผงจายไฟปองกันไฟฟาลัดวงจรและ
กระแสไฟฟากันโชก จํานวน 3 ชุดๆ ละ 
2,600 บาท เปนเงิน 7,800 บาท
10.ตูสําหรับจัดเก็บอุปกรณ 19 นิ้ว ขนาด 
9U พรอมอุปกรณ จํานวน 1 ตู ราคา 
7,900 บาท
11.สายนําสัญญาณใยแกวนําแสง 12 แกน
 ชนิดติดตั้งภายนอกอาคาร จํานวน 378 
เมตรๆละ 75 บาท เปนเงิน 28,350 บาท

รายละเอียด
ของครุภัณฑ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

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

การ หลัก
12.สายนําสัญญาณ UTP CAT5E  ชนิด
ติดตั้งภายนอกอาคาร จํานวน 180 เมตรๆ
ละ 36 บาท เปนเงิน 6,480 บาท
13.ตูสําหรับเก็บอุปกรณชนิดกันน้ํา
ภายนอกอาคาร จํานวน 3 ตูๆ ละ 3,800 
บาท เปนเงิน 11,400 บาท
14.งานติดตั้ง, เชื่อมตอระบบสายใยแกว
นําแสงและวัสดุอุปกรณที่เกี่ยวของอ่ืน
ๆ จํานวน 1 งานราคา 31,609 บาท
15.งานติดตั้งกลองวงจรปด, ระบบ
ไฟฟาและวัสดุอุปกรณที่เกี่ยวของอ่ืน
ๆ จํานวน 1 งานราคา 28,061 บาท
-เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
ของระบบกลองโทรทัศนวงจรปด
-ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอรประจําป
-ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑประจําป

รายละเอียด
ของครุภัณฑ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

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

การ หลัก
46 ติดต้ังระบบ

กลองโทรทัศนวงจรปด
(CCTV) พรอมอุปกรณ
ครบชุด จํานวน 8 ชุด
ร.ร.สีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" 
อ.สีค้ิว

ติดตั้งระบบกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV)
 พรอมอุปกรณครบชุด จํานวน 8 ชุด 
ร.ร.สีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" อ.สีคิ้ว
ประกอบดวย
1. กลองโทรทัศนวงจรปดชนิดเครือขาย 
แบบมุมมองคงที่สําหรับติดตั้งภายนอก
อาคาร สําหรับใชในงานรักษาความ
ปลอดภัยทั่วไป จํานวน 8 ชุดๆละ 33,000
 บาท เปนเงิน 264,000 บาท
2. อุปกรณบันทึกภาพผานเครือขาย 
(Network Video Recorder) แบบ 8 ชอง
 จํานวน 1 เครื่อง ราคา 24,000 บาท (ขอ
 1-2 เกณฑราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานของระบบกลองโทรทัศนวงจรปด
ประจําป)
3. โทรทัศนแอล อีดี (LED TV) ระดับความ
ละเอียดจอภาพ 1366 x 768  พิกเซล 
ขนาด 32 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง ราคา 
8,000 บาท (ราคามาตรฐานครุภัณฑ 
มกราคม 2561)
4. อุปกรณกระจายสัญญาณ (L2 Switch) 
ขนาด 24 ชอง แบบที่ 2 จํานวน 1 เครื่อง 
ราคา 21,000 บาท

502,677 โรงเรียนสีค้ิว
"สวัสดิ์ผดุง

วิทยา"
อ.สีค้ิว

สํานกั
การศึกษา

หนา 416
ขอ 46
(คร้ังที่ 2

ผ.08/146)
(กันเงินป 62
ดําเนนิการ

ป 63)

ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2562 หนา 725 - 727, แผนการดําเนินงาน ป 2563 แกไขครั้งที่ 1 หนา 730-732)

รายละเอียด
ของครุภัณฑ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

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

การ หลัก
5. เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 1kVA จํานวน
 1 เครื่อง ราคา 5,900 บาท
(ขอ 4-5 ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ประจําป พ.ศ.
2561 ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561)
6. อุปกรณกระจายสัญญาณเครือขายและ
จายไฟแบบ Industrial PoE จํานวน 1 ชุด 
ราคา 16,388 บาท
7. ตูสําหรับจัดเก็บอุปกรณ 19 นิ้ว ขนาด 
9U พรอมอุปกรณ จํานวน 1 ชุด ราคา 
8,453 บาท
8. อุปกรณแปลงสัญญาณเครือขายผาน
ระบบสายใยแกวนําแสง จํานวน 3 ชุดๆ ละ
 8,025 บาท   เปนเงิน 24,075 บาท 
9. อุปกรณแปลงสัญญาณเครือขายผาน
ระบบสายใยแกวนําแสง Industrial จํานวน
 1 ชุด ราคา 19,795 บาท
10. สายนําสัญญาณใยแกวนําแสง 12 แกน
 ชนิดติดตั้งภายนอกอาคาร จํานวน 1 ระบบ
 ราคา 26,750 บาท

รายละเอียด
ของครุภัณฑ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

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

การ หลัก
11. สายนําสัญญาณ UTP CAT5E  ชนิด
ติดตั้งภายนอกอาคาร จํานวน 1 งาน ราคา
 9,095 บาท
12. ตูเหล็กสําหรับเก็บอุปกรณกันน้ํา
ภายนอกอาคาร จํานวน 3 ตูๆ ละ 4,066 
บาท เปนเงิน 12,198 บาท   
13. ชุดแผงจายไฟปองกันไฟฟาลัดวงจร
และกระแสไฟฟากันโชก จํานวน 3 ชุดๆ ละ
 2,889 บาท เปนเงิน 8,667 บาท
14. งานติดตั้งเชื่อมตอสายใยแกวนําแสง
พรอมอุปกรณและคาแรงปลีกยอย จํานวน 
1 งาน ราคา 21,186 บาท
15. งานติดตั้งเมนไฟฟา, งานตั้งคา ทดสอบ
ระบบ, อุปกรณและคาแรงปลีกยอย จํานวน
 1 งาน ราคา 33,170 บาท (ขอ 6-15 
ราคาตามทองตลาด)

รายละเอียด
ของครุภัณฑ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

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

การ หลัก
46 ติดต้ังระบบ

กลองโทรทัศนวงจรปด
(CCTV) พรอมอุปกรณ
ครบชุด จํานวน 8 ชุด
ร.ร.สีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" 
อ.สีค้ิว

ติดตั้งระบบกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV)
 พรอมอุปกรณครบชุด จํานวน 8 ชุด 
ร.ร.สีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" อ.สีคิ้ว
ประกอบดวย
1. กลองโทรทัศนวงจรปดชนิดเครือขาย 
แบบมุมมองคงที่สําหรับติดตั้งภายนอก
อาคาร สําหรับใชในงานรักษาความ
ปลอดภัยทั่วไป จํานวน 8 กลองๆละ 
32,000 บาท เปนเงิน 256,000 บาท
2. อุปกรณบันทึกภาพผานเครือขาย 
(Network Video Recorder) แบบ 8 ชอง
 จํานวน 1 เครื่อง ราคา 22,000 บาท
3. โทรทัศนแอล อีดี (LED TV)  ขนาด 32 
นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง ราคา 6,500 บาท
4. อุปกรณกระจายสัญญาณ (L2 Switch) 
ขนาด 16 ชอง  จํานวน 1 เครื่อง ราคา 
2,800 บาท 
5. อุปกรณกระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE
 L2 Switch) ขนาด 8 ชอง จํานวน 2 ชุดๆ
ละ 8,300 บาท เปนเงิน 16,600 บาท

496,000 โรงเรียนสีค้ิว
"สวัสดิ์ผดุง

วิทยา"
อ.สีค้ิว

สํานกั
การศึกษา

หนา 416
ขอ 46
(คร้ังที่ 2

ผ.08/146)
(กันเงินป 62
ดําเนนิการ

ป 64)

ขอความใหม  เหตุผล แกไขรายละเอียดกิจกรรม แกไขงบประมาณใหตรงตามบัญชีโอน ครั้งที่ 2 และแกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

รายละเอียด
ของครุภัณฑ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

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

การ หลัก
6.เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 2KVA 
จํานวน 1 เครื่อง ราคา 12,000 บาท
7.เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 1kVA 
จํานวน 3 เครื่องๆ ละ 5,800 บาท เปน
เงิน 17,400 บาท
8.อุปกรณแปลงสัญญาณเครือขายผาน
ระบบสายใยแกวนําแสง จํานวน 6 กลองๆ 
ละ 6,500 บาท เปนเงิน 39,000 บาท
9.ชุดแผงจายไฟปองกันไฟฟาลัดวงจรและ
กระแสไฟฟากันโชก จํานวน 3 ชุดๆ ละ 
2,600 บาท เปนเงิน 7,800 บาท
10.ตูสําหรับจัดเก็บอุปกรณ 19 นิ้ว ขนาด 
9U พรอมอุปกรณ จํานวน 1 ตู ราคา 
7,900 บาท
11.สายนําสัญญาณใยแกวนําแสง 12 แกน
 ชนิดติดตั้งภายนอกอาคาร จํานวน 379 
เมตรๆละ 75 บาท เปนเงิน 28,425 บาท

รายละเอียด
ของครุภัณฑ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

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

การ หลัก
12.สายนําสัญญาณ UTP CAT5E  ชนิด
ติดตั้งภายนอกอาคาร จํานวน 195 เมตรๆ
ละ 36 บาท เปนเงิน 7,020 บาท
13.ตูสําหรับเก็บอุปกรณชนิดกันน้ํา
ภายนอกอาคาร จํานวน 3 ตูๆ ละ 3,800 
บาท เปนเงิน 11,400 บาท
14.งานติดตั้ง, เชื่อมตอระบบสายใยแกว
นําแสงและวัสดุอุปกรณที่เกี่ยวของอ่ืน
ๆ จํานวน 1 งานราคา 36,500 บาท
15.งานติดตั้งกลองวงจรปด, ระบบ
ไฟฟาและวัสดุอุปกรณที่เกี่ยวของอ่ืน
ๆ จํานวน 1 งานราคา 24,655 บาท
-เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
ของระบบกลองโทรทัศนวงจรปด
-ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอรประจําป
-ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑประจําป

รายละเอียด
ของครุภัณฑ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

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

การ หลัก
45 ติดต้ังระบบ

กลองโทรทัศนวงจรปด
(CCTV) พรอมอุปกรณ
ครบชุด จํานวน 8 ชุด
ร.ร.สีค้ิววิทยาคาร
อ.สีค้ิว

ติดตั้งระบบกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV)
 พรอมอุปกรณครบชุด จํานวน 8 ชุด 
ร.ร.สีคิ้ววิทยาคาร อ.สีคิ้ว
ประกอบดวย
1. กลองโทรทัศนวงจรปดชนิดเครือขาย 
แบบมุมมองคงที่สําหรับติดตั้งภายนอก
อาคาร สําหรับใชในงานรักษาความ
ปลอดภัยทั่วไป จํานวน 8 ชุดๆละ 33,000
 บาท เปนเงิน 264,000 บาท
2. อุปกรณบันทึกภาพผานเครือขาย 
(Network Video Recorder) แบบ 8 ชอง
 จํานวน 1 เครื่อง ราคา 24,000 บาท (ขอ
 1-2 เกณฑราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานของระบบกลองโทรทัศนวงจรปด
ประจําป)
3. โทรทัศนแอล อีดี (LED TV) ระดับความ
ละเอียดจอภาพ 1366 x 768  พิกเซล 
ขนาด 32 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง ราคา 
8,000 บาท (ราคามาตรฐานครุภัณฑ 
มกราคม 2561)
4. อุปกรณกระจายสัญญาณ (L2 Switch) 
ขนาด 24 ชอง แบบที่ 2 จํานวน 1 เครื่อง 
ราคา 21,000 บาท

502,677 โรงเรียนสีค้ิว
วิทยาคาร
อําเภอสีคิ้ว

สํานกั
การศึกษา

หนา 415
ขอ 45
(คร้ังที่ 2

ผ.08/147)
(กันเงินป 62
ดําเนนิการ

ป 63)

ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2562 หนา 722-724, แผนการดําเนินงาน ป 2563 แกไขครั้งที่ 1 หนา 724-726

รายละเอียด
ของครุภัณฑ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

309



ผด.02/1

 
 

7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

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

การ หลัก
5. เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 1kVA จํานวน
 1 เครื่อง ราคา 5,900 บาท
(ขอ 4-5 ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ประจําป พ.ศ.
2561 ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561)
6. อุปกรณกระจายสัญญาณเครือขายและ
จายไฟแบบ Industrial PoE จํานวน 1 ชุด 
ราคา 16,388 บาท
7. ตูสําหรับจัดเก็บอุปกรณ 19 นิ้ว ขนาด 
9U พรอมอุปกรณ จํานวน 1 ชุด ราคา 
8,453 บาท
8. อุปกรณแปลงสัญญาณเครือขายผาน
ระบบสายใยแกวนําแสง จํานวน 3 ชุดๆ ละ
 8,025 บาท   เปนเงิน 24,075 บาท 
9. อุปกรณแปลงสัญญาณเครือขายผาน
ระบบสายใยแกวนําแสง Industrial จํานวน
 1 ชุด ราคา 19,795 บาท
10. สายนําสัญญาณใยแกวนําแสง 12 แกน
 ชนิดติดตั้งภายนอกอาคาร จํานวน 1 ระบบ
 ราคา 26,750 บาท

รายละเอียด
ของครุภัณฑ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

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

การ หลัก
11. สายนําสัญญาณ UTP CAT5E  ชนิด
ติดตั้งภายนอกอาคาร จํานวน 1 งาน ราคา
 9,095 บาท
12. ตูเหล็กสําหรับเก็บอุปกรณกันน้ํา
ภายนอกอาคาร จํานวน 3 ตูๆ ละ 4,066 
บาท เปนเงิน 12,198 บาท   
13. ชุดแผงจายไฟปองกันไฟฟาลัดวงจร
และกระแสไฟฟากันโชก จํานวน 3 ชุดๆ ละ
 2,889 บาท เปนเงิน 8,667 บาท
14. งานติดตั้งเชื่อมตอสายใยแกวนําแสง
พรอมอุปกรณและคาแรงปลีกยอย จํานวน 
1 งาน ราคา 21,186 บาท
15. งานติดตั้งเมนไฟฟา, งานตั้งคา ทดสอบ
ระบบ, อุปกรณและคาแรงปลีกยอย จํานวน
 1 งาน ราคา 33,170 บาท (ขอ 6-15 
ราคาตามทองตลาด)

รายละเอียด
ของครุภัณฑ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

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

การ หลัก
45 ติดต้ังระบบ

กลองโทรทัศนวงจรปด
(CCTV) พรอมอุปกรณ
ครบชุด จํานวน 8 ชุด
ร.ร.สีค้ิววิทยาคาร
อ.สีค้ิว

ติดตั้งระบบกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV)
 พรอมอุปกรณครบชุด จํานวน 8 ชุด 
ร.ร.สีคิ้ววิทยาคาร อ.สีคิ้ว
ประกอบดวย
1. กลองโทรทัศนวงจรปดชนิดเครือขาย 
แบบมุมมองคงที่สําหรับติดตั้งภายนอก
อาคาร สําหรับใชในงานรักษาความ
ปลอดภัยทั่วไป จํานวน 8 กลองๆละ 
32,000 บาท เปนเงิน 256,000 บาท
2. อุปกรณบันทึกภาพผานเครือขาย 
(Network Video Recorder) แบบ 8 ชอง
 จํานวน 1 เครื่อง ราคา 22,000 บาท
3. โทรทัศนแอล อีดี (LED TV)  ขนาด 32 
นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง ราคา 6,500 บาท
4. อุปกรณกระจายสัญญาณ (L2 Switch) 
ขนาด 16 ชอง  จํานวน 1 เครื่อง ราคา 
2,800 บาท 
5. อุปกรณกระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE
 L2 Switch) ขนาด 8 ชอง จํานวน 2 ชุดๆ
ละ 8,300 บาท เปนเงิน 16,600 บาท

493,890 โรงเรียนสีค้ิว
วิทยาคาร
อําเภอสีคิ้ว

สํานกั
การศึกษา

หนา 416
ขอ 46
(คร้ังที่ 2

ผ.08/146)
(กันเงินป 62
ดําเนนิการ

ป 64)

ขอความใหม  เหตุผล แกไขรายละเอียดกิจกรรม แกไขงบประมาณใหตรงตามบัญชีโอน ครั้งที่ 2 และแกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

รายละเอียด
ของครุภัณฑ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

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

การ หลัก
6.เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 2KVA 
จํานวน 1 เครื่อง ราคา 12,000 บาท
7.เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 1kVA 
จํานวน 3 เครื่องๆ ละ 5,800 บาท เปน
เงิน 17,400 บาท
8.อุปกรณแปลงสัญญาณเครือขายผาน
ระบบสายใยแกวนําแสง จํานวน 6 กลองๆ 
ละ 6,500 บาท เปนเงิน 39,000 บาท
9.ชุดแผงจายไฟปองกันไฟฟาลัดวงจรและ
กระแสไฟฟากันโชก จํานวน 3 ชุดๆ ละ 
2,600 บาท เปนเงิน 7,800 บาท
10.ตูสําหรับจัดเก็บอุปกรณ 19 นิ้ว ขนาด 
9U พรอมอุปกรณ จํานวน 1 ตู ราคา 
7,900 บาท
11.สายนําสัญญาณใยแกวนําแสง 12 แกน
 ชนิดติดตั้งภายนอกอาคาร จํานวน 384 
เมตรๆละ 75 บาท เปนเงิน 28,800 บาท

รายละเอียด
ของครุภัณฑ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

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

การ หลัก
12.สายนําสัญญาณ UTP CAT5E  ชนิด
ติดตั้งภายนอกอาคาร จํานวน 175 เมตรๆ
ละ 36 บาท เปนเงิน 6,300 บาท
13.ตูสําหรับเก็บอุปกรณชนิดกันน้ํา
ภายนอกอาคาร จํานวน 3 ตูๆ ละ 3,800 
บาท เปนเงิน 11,400 บาท
14.งานติดตั้ง, เชื่อมตอระบบสายใยแกว
นําแสงและวัสดุอุปกรณที่เกี่ยวของอ่ืน
ๆ จํานวน 1 งานราคา 36,820 บาท
15.งานติดตั้งกลองวงจรปด, ระบบ
ไฟฟาและวัสดุอุปกรณที่เกี่ยวของอ่ืน
ๆ จํานวน 1 งานราคา 22,570 บาท
-เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
ของระบบกลองโทรทัศนวงจรปด
-ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอรประจําป
-ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑประจําป

รายละเอียด
ของครุภัณฑ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

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

การ หลัก
47 ติดต้ังระบบ

กลองโทรทัศนวงจรปด
(CCTV) พรอมอุปกรณ
ครบชุด จํานวน 8 ชุด
ร.ร.สีค้ิวหนองหญาขาว อ.สีค้ิว

ติดตั้งระบบกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV)
 พรอมอุปกรณครบชุด จํานวน 8 ชุด 
ร.ร.สีคิ้วหนองหญาขาว  อ.สีคิ้ว
ประกอบดวย
1. กลองโทรทัศนวงจรปดชนิดเครือขาย 
แบบมุมมองคงที่สําหรับติดตั้งภายนอก
อาคาร สําหรับใชในงานรักษาความ
ปลอดภัยทั่วไป จํานวน 8 ชุดๆละ 33,000
 บาท เปนเงิน 264,000 บาท
2. อุปกรณบันทึกภาพผานเครือขาย 
(Network Video Recorder) แบบ 8 ชอง
 จํานวน 1 เครื่อง ราคา 24,000 บาท (ขอ
 1-2 เกณฑราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานของระบบกลองโทรทัศนวงจรปด
ประจําป)
3. โทรทัศนแอล อีดี (LED TV) ระดับความ
ละเอียดจอภาพ 1366 x 768  พิกเซล 
ขนาด 32 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง ราคา 
8,000 บาท (ราคามาตรฐานครุภัณฑ 
มกราคม 2561)
4. อุปกรณกระจายสัญญาณ (L2 Switch) 
ขนาด 24 ชอง แบบที่ 2 จํานวน 1 เครื่อง 
ราคา 21,000 บาท

502,677 ร.ร.สีค้ิว
หนองหญา

ขาว
อ.สีค้ิว

สํานกั
การศึกษา

หนา 417
ขอ 47
(คร้ังที่ 2

ผ.08/148)
(กันเงินป 62

ดําเนนิการป 63)

ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2562 หนา 728-730, แผนการดําเนินงาน ป 2563 แกไขครั้งที่ 1 หนา 736-738)

รายละเอียด
ของครุภัณฑ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

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

การ หลัก
5. เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 1kVA จํานวน
 1 เครื่อง ราคา 5,900 บาท
(ขอ 4-5 ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ประจําป พ.ศ.
2561 ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561)
6. อุปกรณกระจายสัญญาณเครือขายและ
จายไฟแบบ Industrial PoE จํานวน 1 ชุด 
ราคา 16,388 บาท
7. ตูสําหรับจัดเก็บอุปกรณ 19 นิ้ว ขนาด 
9U พรอมอุปกรณ จํานวน 1 ชุด ราคา 
8,453 บาท
8. อุปกรณแปลงสัญญาณเครือขายผาน
ระบบสายใยแกวนําแสง จํานวน 3 ชุดๆ ละ
 8,025 บาท   เปนเงิน 24,075 บาท 
9. อุปกรณแปลงสัญญาณเครือขายผาน
ระบบสายใยแกวนําแสง Industrial จํานวน
 1 ชุด ราคา 19,795 บาท
10. สายนําสัญญาณใยแกวนําแสง 12 แกน
 ชนิดติดตั้งภายนอกอาคาร จํานวน 1 ระบบ
 ราคา 26,750 บาท

รายละเอียด
ของครุภัณฑ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

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

การ หลัก
11. สายนําสัญญาณ UTP CAT5E  ชนิด
ติดตั้งภายนอกอาคาร จํานวน 1 งาน ราคา
 9,095 บาท
12. ตูเหล็กสําหรับเก็บอุปกรณกันน้ํา
ภายนอกอาคาร จํานวน 3 ตูๆ ละ 4,066 
บาท เปนเงิน 12,198 บาท   
13. ชุดแผงจายไฟปองกันไฟฟาลัดวงจร
และกระแสไฟฟากันโชก จํานวน 3 ชุดๆ ละ
 2,889 บาท เปนเงิน 8,667 บาท
14. งานติดตั้งเชื่อมตอสายใยแกวนําแสง
พรอมอุปกรณและคาแรงปลีกยอย จํานวน 
1 งาน ราคา 21,186 บาท
15. งานติดตั้งเมนไฟฟา, งานตั้งคา ทดสอบ
ระบบ, อุปกรณและคาแรงปลีกยอย จํานวน
 1 งาน ราคา 33,170 บาท (ขอ 6-15 
ราคาตามทองตลาด)

รายละเอียด
ของครุภัณฑ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

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

การ หลัก
47 ติดต้ังระบบ

กลองโทรทัศนวงจรปด
(CCTV) พรอมอุปกรณ
ครบชุด จํานวน 8 ชุด
ร.ร.สีค้ิวหนองหญาขาว อ.สีค้ิว

ติดตั้งระบบกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV)
 พรอมอุปกรณครบชุด จํานวน 8 ชุด 
ร.ร.สีคิ้วหนองหญาขาว อ.สีคิ้ว
ประกอบดวย
1. กลองโทรทัศนวงจรปดชนิดเครือขาย 
แบบมุมมองคงที่สําหรับติดตั้งภายนอก
อาคาร สําหรับใชในงานรักษาความ
ปลอดภัยทั่วไป จํานวน 8 กลองๆละ 
32,000 บาท เปนเงิน 256,000 บาท
2. อุปกรณบันทึกภาพผานเครือขาย 
(Network Video Recorder) แบบ 8 ชอง
 จํานวน 1 เครื่อง ราคา 22,000 บาท
3. โทรทัศนแอล อีดี (LED TV)  ขนาด 32 
นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง ราคา 6,500 บาท
4. อุปกรณกระจายสัญญาณ (L2 Switch) 
ขนาด 16 ชอง  จํานวน 1 เครื่อง ราคา 
2,800 บาท 
5. อุปกรณกระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE
 L2 Switch) ขนาด 8 ชอง จํานวน 2 ชุดๆ
ละ 8,300 บาท เปนเงิน 16,600 บาท

496,500 ร.ร.สีค้ิว
หนองหญา

ขาว
อ.สีค้ิว

สํานกั
การศึกษา

หนา 417
ขอ 47
(คร้ังที่ 2

ผ.08/148)
(กันเงินป 62

ดําเนนิการป 64)

ขอความใหม  เหตุผล แกไขรายละเอียดกิจกรรม แกไขงบประมาณใหตรงตามบัญชีโอน ครั้งที่ 2 และแกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

รายละเอียด
ของครุภัณฑ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

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

การ หลัก
6.เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 2KVA 
จํานวน 1 เครื่อง ราคา 12,000 บาท
7.เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 1kVA 
จํานวน 3 เครื่องๆ ละ 5,800 บาท เปน
เงิน 17,400 บาท
8.อุปกรณแปลงสัญญาณเครือขายผาน
ระบบสายใยแกวนําแสง จํานวน 6 กลองๆ 
ละ 6,500 บาท เปนเงิน 39,000 บาท
9.ชุดแผงจายไฟปองกันไฟฟาลัดวงจรและ
กระแสไฟฟากันโชก จํานวน 3 ชุดๆ ละ 
2,600 บาท เปนเงิน 7,800 บาท
10.ตูสําหรับจัดเก็บอุปกรณ 19 นิ้ว ขนาด 
9U พรอมอุปกรณ จํานวน 1 ตู ราคา 
7,900 บาท
11.สายนําสัญญาณใยแกวนําแสง 12 แกน
 ชนิดติดตั้งภายนอกอาคาร จํานวน 381 
เมตรๆละ 75 บาท เปนเงิน 28,575 บาท

รายละเอียด
ของครุภัณฑ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

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

การ หลัก
12.สายนําสัญญาณ UTP CAT5E  ชนิด
ติดตั้งภายนอกอาคาร จํานวน 155 เมตรๆ
ละ 36 บาท เปนเงิน 5,580 บาท
13.ตูสําหรับเก็บอุปกรณชนิดกันน้ํา
ภายนอกอาคาร จํานวน 3 ตูๆ ละ 3,800 
บาท เปนเงิน 11,400 บาท
14.งานติดตั้ง, เชื่อมตอระบบสายใยแกว
นําแสงและวัสดุอุปกรณที่เกี่ยวของอ่ืน
ๆ จํานวน 1 งานราคา 36,552 บาท
15.งานติดตั้งกลองวงจรปด, ระบบ
ไฟฟาและวัสดุอุปกรณที่เกี่ยวของอ่ืน
ๆ จํานวน 1 งานราคา 26,393 บาท
-เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
ของระบบกลองโทรทัศนวงจรปด
-ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอรประจําป
-ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑประจําป

รายละเอียด
ของครุภัณฑ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

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

การ หลัก
48 ติดต้ังระบบ

กลองโทรทัศนวงจรปด
(CCTV) พรอมอุปกรณ
ครบชุด จํานวน 8 ชุด
ร.ร.สุขไพบูลยวิริยะวิทยาคม 
อ.เสิงสาง

ติดตั้งระบบกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV)
 พรอมอุปกรณครบชุด จํานวน 8 ชุด 
ร.ร.สุขไพบูลยวิริยะวิทยาคม อ.เสิงสาง
ประกอบดวย
1. กลองโทรทัศนวงจรปดชนิดเครือขาย 
แบบมุมมองคงที่สําหรับติดตั้งภายนอก
อาคาร สําหรับใชในงานรักษาความ
ปลอดภัยทั่วไป จํานวน 8 ชุดๆละ 33,000
 บาท เปนเงิน 264,000 บาท
2. อุปกรณบันทึกภาพผานเครือขาย 
(Network Video Recorder) แบบ 8 ชอง
 จํานวน 1 เครื่อง ราคา 24,000 บาท (ขอ
 1-2 เกณฑราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานของระบบกลองโทรทัศนวงจรปด
ประจําป)
3. โทรทัศนแอล อีดี (LED TV) ระดับความ
ละเอียดจอภาพ 1366 x 768  พิกเซล 
ขนาด 32 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง ราคา 
8,000 บาท (ราคามาตรฐานครุภัณฑ 
มกราคม 2561)
4. อุปกรณกระจายสัญญาณ (L2 Switch) 
ขนาด 24 ชอง แบบที่ 2 จํานวน 1 เครื่อง 
ราคา 21,000 บาท

502,677 ร.ร.สุข
ไพบูลย
วิริยะ

วิทยาคม 
อ.เสิงสาง

สํานกั
การศึกษา

หนา 419
ขอ 48
(คร้ังที่ 2

ผ.08/149)
(กันเงินป 62

ดําเนนิงานป 63)

ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2562 หนา 731-733, แผนการดําเนินงาน ป 2563 แกไขครั้งที่ 1 หนา 742-744)

รายละเอียด
ของครุภัณฑ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

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

การ หลัก
5. เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 1kVA จํานวน
 1 เครื่อง ราคา 5,900 บาท
(ขอ 4-5 ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ประจําป พ.ศ.
2561 ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561)
6. อุปกรณกระจายสัญญาณเครือขายและ
จายไฟแบบ Industrial PoE จํานวน 1 ชุด 
ราคา 16,388 บาท
7. ตูสําหรับจัดเก็บอุปกรณ 19 นิ้ว ขนาด 
9U พรอมอุปกรณ จํานวน 1 ชุด ราคา 
8,453 บาท
8. อุปกรณแปลงสัญญาณเครือขายผาน
ระบบสายใยแกวนําแสง จํานวน 3 ชุดๆ ละ
 8,025 บาท   เปนเงิน 24,075 บาท 
9. อุปกรณแปลงสัญญาณเครือขายผาน
ระบบสายใยแกวนําแสง Industrial จํานวน
 1 ชุด ราคา 19,795 บาท
10. สายนําสัญญาณใยแกวนําแสง 12 แกน
 ชนิดติดตั้งภายนอกอาคาร จํานวน 1 ระบบ
 ราคา 26,750 บาท

รายละเอียด
ของครุภัณฑ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

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

การ หลัก
11. สายนําสัญญาณ UTP CAT5E  ชนิด
ติดตั้งภายนอกอาคาร จํานวน 1 งาน ราคา
 9,095 บาท
12. ตูเหล็กสําหรับเก็บอุปกรณกันน้ํา
ภายนอกอาคาร จํานวน 3 ตูๆ ละ 4,066 
บาท เปนเงิน 12,198 บาท   
13. ชุดแผงจายไฟปองกันไฟฟาลัดวงจร
และกระแสไฟฟากันโชก จํานวน 3 ชุดๆ ละ
 2,889 บาท เปนเงิน 8,667 บาท
14. งานติดตั้งเชื่อมตอสายใยแกวนําแสง
พรอมอุปกรณและคาแรงปลีกยอย จํานวน 
1 งาน ราคา 21,186 บาท
15. งานติดตั้งเมนไฟฟา, งานตั้งคา ทดสอบ
ระบบ, อุปกรณและคาแรงปลีกยอย จํานวน
 1 งาน ราคา 33,170 บาท (ขอ 6-15 
ราคาตามทองตลาด)

รายละเอียด
ของครุภัณฑ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

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

การ หลัก
48 ติดต้ังระบบ

กลองโทรทัศนวงจรปด
(CCTV) พรอมอุปกรณ
ครบชุด จํานวน 8 ชุด
ร.ร.สุขไพบูลยวิริยะวิทยาคม 
อ.เสิงสาง

ติดตั้งระบบกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV)
 พรอมอุปกรณครบชุด จํานวน 8 ชุด 
ร.ร.สุขไพบูลยวิริยะวิทยาคม อ.เสิงสาง
ประกอบดวย
1. กลองโทรทัศนวงจรปดชนิดเครือขาย 
แบบมุมมองคงที่สําหรับติดตั้งภายนอก
อาคาร สําหรับใชในงานรักษาความ
ปลอดภัยทั่วไป จํานวน 8 กลองๆละ 
32,000 บาท เปนเงิน 256,000 บาท
2. อุปกรณบันทึกภาพผานเครือขาย 
(Network Video Recorder) แบบ 8 ชอง
 จํานวน 1 เครื่อง ราคา 22,000 บาท
3. โทรทัศนแอล อีดี (LED TV)  ขนาด 32 
นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง ราคา 6,500 บาท
4. อุปกรณกระจายสัญญาณ (L2 Switch) 
ขนาด 16 ชอง  จํานวน 1 เครื่อง ราคา 
2,800 บาท 
5. อุปกรณกระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE
 L2 Switch) ขนาด 8 ชอง จํานวน 2 ชุดๆ
ละ 8,300 บาท เปนเงิน 16,600 บาท

493,890 ร.ร.
สุขไพบูลย

วิริยะ
วิทยาคม
อ.เสิงสาง

สํานกั
การศึกษา

หนา 419
ขอ 48
(คร้ังที่ 2

ผ.08/149)
(กันเงินป 62

ดําเนนิงานป 64)

ขอความใหม  เหตุผล แกไขรายละเอียดกิจกรรม แกไขงบประมาณใหตรงตามบัญชีโอน ครั้งที่ 2 และแกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

รายละเอียด
ของครุภัณฑ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

324



ผด.02/1

 
 

7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

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

การ หลัก
6.เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 2KVA 
จํานวน 1 เครื่อง ราคา 12,000 บาท
7.เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 1kVA 
จํานวน 3 เครื่องๆ ละ 5,800 บาท เปน
เงิน 17,400 บาท
8.อุปกรณแปลงสัญญาณเครือขายผาน
ระบบสายใยแกวนําแสง จํานวน 6 กลองๆ 
ละ 6,500 บาท เปนเงิน 39,000 บาท
9.ชุดแผงจายไฟปองกันไฟฟาลัดวงจรและ
กระแสไฟฟากันโชก จํานวน 3 ชุดๆ ละ 
2,600 บาท เปนเงิน 7,800 บาท
10.ตูสําหรับจัดเก็บอุปกรณ 19 นิ้ว ขนาด 
9U พรอมอุปกรณ จํานวน 1 ตู ราคา 
7,900 บาท
11.สายนําสัญญาณใยแกวนําแสง 12 แกน
 ชนิดติดตั้งภายนอกอาคาร จํานวน 388 
เมตรๆละ 75 บาท เปนเงิน 29,100 บาท

รายละเอียด
ของครุภัณฑ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

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

การ หลัก
12.สายนําสัญญาณ UTP CAT5E  ชนิด
ติดตั้งภายนอกอาคาร จํานวน 169 เมตรๆ
ละ 36 บาท เปนเงิน 6,084 บาท
13.ตูสําหรับเก็บอุปกรณชนิดกันน้ํา
ภายนอกอาคาร จํานวน 3 ตูๆ ละ 3,800 
บาท เปนเงิน 11,400 บาท
14.งานติดตั้ง, เชื่อมตอระบบสายใยแกว
นําแสงและวัสดุอุปกรณที่เกี่ยวของอ่ืน
ๆ จํานวน 1 งานราคา 36,980 บาท
15.งานติดตั้งกลองวงจรปด, ระบบ
ไฟฟาและวัสดุอุปกรณที่เกี่ยวของอ่ืน
ๆ จํานวน 1 งานราคา 24,326 บาท
-เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
ของระบบกลองโทรทัศนวงจรปด
-ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอรประจําป
-ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑประจําป

รายละเอียด
ของครุภัณฑ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

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

การ หลัก
49 ติดต้ังระบบ

กลองโทรทัศนวงจรปด
(CCTV) พรอมอุปกรณ
ครบชุด จํานวน 8 ชุด
ร.ร.สูงเนนิ อ.สูงเนนิ

ติดตั้งระบบกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV)
 พรอมอุปกรณครบชุด จํานวน 8 ชุด 
ร.ร.สูงเนิน อ.สูงเนิน
ประกอบดวย
1. กลองโทรทัศนวงจรปดชนิดเครือขาย 
แบบมุมมองคงที่สําหรับติดตั้งภายนอก
อาคาร สําหรับใชในงานรักษาความ
ปลอดภัยทั่วไป จํานวน 8 ชุดๆละ 33,000
 บาท เปนเงิน 264,000 บาท
2. อุปกรณบันทึกภาพผานเครือขาย 
(Network Video Recorder) แบบ 8 ชอง
 จํานวน 1 เครื่อง ราคา 24,000 บาท (ขอ
 1-2 เกณฑราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานของระบบกลองโทรทัศนวงจรปด
ประจําป)
3. โทรทัศนแอล อีดี (LED TV) ระดับความ
ละเอียดจอภาพ 1366 x 768  พิกเซล 
ขนาด 32 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง ราคา 
8,000 บาท (ราคามาตรฐานครุภัณฑ 
มกราคม 2561)
4. อุปกรณกระจายสัญญาณ (L2 Switch) 
ขนาด 24 ชอง แบบที่ 2 จํานวน 1 เครื่อง 
ราคา 21,000 บาท

502,677 ร.ร.สูงเนนิ 
อ.สูงเนนิ

สํานกั
การศึกษา

หนา 420
ขอ 49
(คร้ังที่ 2

ผ.08/150)
(กันเงินป 62

ดําเนนิการป 63)

ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2562 หนา 734 - 736, แผนการดําเนินงาน ป 2563 แกไขครั้งที่ 1 หนา 748-750)

รายละเอียด
ของครุภัณฑ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

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

การ หลัก
5. เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 1kVA จํานวน
 1 เครื่อง ราคา 5,900 บาท
(ขอ 4-5 ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ประจําป พ.ศ.
2561 ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561)
6. อุปกรณกระจายสัญญาณเครือขายและ
จายไฟแบบ Industrial PoE จํานวน 1 ชุด 
ราคา 16,388 บาท
7. ตูสําหรับจัดเก็บอุปกรณ 19 นิ้ว ขนาด 
9U พรอมอุปกรณ จํานวน 1 ชุด ราคา 
8,453 บาท
8. อุปกรณแปลงสัญญาณเครือขายผาน
ระบบสายใยแกวนําแสง จํานวน 3 ชุดๆ ละ
 8,025 บาท   เปนเงิน 24,075 บาท 
9. อุปกรณแปลงสัญญาณเครือขายผาน
ระบบสายใยแกวนําแสง Industrial จํานวน
 1 ชุด ราคา 19,795 บาท
10. สายนําสัญญาณใยแกวนําแสง 12 แกน
 ชนิดติดตั้งภายนอกอาคาร จํานวน 1 ระบบ
 ราคา 26,750 บาท

รายละเอียด
ของครุภัณฑ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

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

การ หลัก
11. สายนําสัญญาณ UTP CAT5E  ชนิด
ติดตั้งภายนอกอาคาร จํานวน 1 งาน ราคา
 9,095 บาท
12. ตูเหล็กสําหรับเก็บอุปกรณกันน้ํา
ภายนอกอาคาร จํานวน 3 ตูๆ ละ 4,066 
บาท เปนเงิน 12,198 บาท   
13. ชุดแผงจายไฟปองกันไฟฟาลัดวงจร
และกระแสไฟฟากันโชก จํานวน 3 ชุดๆ ละ
 2,889 บาท เปนเงิน 8,667 บาท
14. งานติดตั้งเชื่อมตอสายใยแกวนําแสง
พรอมอุปกรณและคาแรงปลีกยอย จํานวน 
1 งาน ราคา 21,186 บาท
15. งานติดตั้งเมนไฟฟา, งานตั้งคา ทดสอบ
ระบบ, อุปกรณและคาแรงปลีกยอย จํานวน
 1 งาน ราคา 33,170 บาท (ขอ 6-15 
ราคาตามทองตลาด)

รายละเอียด
ของครุภัณฑ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

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

การ หลัก
49 ติดต้ังระบบ

กลองโทรทัศนวงจรปด
(CCTV) พรอมอุปกรณ
ครบชุด จํานวน 8 ชุด
ร.ร.สูงเนนิ อ.สูงเนนิ

ติดตั้งระบบกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV)
 พรอมอุปกรณครบชุด จํานวน 8 ชุด 
ร.ร.สูงเนิน อ.สูงเนิน
ประกอบดวย
1. กลองโทรทัศนวงจรปดชนิดเครือขาย 
แบบมุมมองคงที่สําหรับติดตั้งภายนอก
อาคาร สําหรับใชในงานรักษาความ
ปลอดภัยทั่วไป จํานวน 8 กลองๆละ 
32,000 บาท เปนเงิน 256,000 บาท
2. อุปกรณบันทึกภาพผานเครือขาย 
(Network Video Recorder) แบบ 8 ชอง
 จํานวน 1 เครื่อง ราคา 22,000 บาท
3. โทรทัศนแอล อีดี (LED TV)  ขนาด 32 
นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง ราคา 6,500 บาท
4. อุปกรณกระจายสัญญาณ (L2 Switch) 
ขนาด 16 ชอง  จํานวน 1 เครื่อง ราคา 
2,800 บาท 
5. อุปกรณกระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE
 L2 Switch) ขนาด 8 ชอง จํานวน 2 ชุดๆ
ละ 8,300 บาท เปนเงิน 16,600 บาท

494,900 ร.ร.
สูงเนนิ

อ.สูงเนนิ

สํานกั
การศึกษา

หนา 420
ขอ 49
(คร้ังที่ 2

ผ.08/150)
(กันเงินป 62

ดําเนนิการป 64)

ขอความใหม  เหตุผล แกไขรายละเอียดกิจกรรม แกไขงบประมาณใหตรงตามบัญชีโอน ครั้งที่ 2 และแกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

รายละเอียด
ของครุภัณฑ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

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

การ หลัก
6.เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 2KVA 
จํานวน 1 เครื่อง ราคา 12,000 บาท
7.เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 1kVA 
จํานวน 3 เครื่องๆ ละ 5,800 บาท เปน
เงิน 17,400 บาท
8.อุปกรณแปลงสัญญาณเครือขายผาน
ระบบสายใยแกวนําแสง จํานวน 6 กลองๆ 
ละ 6,500 บาท เปนเงิน 39,000 บาท
9.ชุดแผงจายไฟปองกันไฟฟาลัดวงจรและ
กระแสไฟฟากันโชก จํานวน 3 ชุดๆ ละ 
2,600 บาท เปนเงิน 7,800 บาท
10.ตูสําหรับจัดเก็บอุปกรณ 19 นิ้ว ขนาด 
9U พรอมอุปกรณ จํานวน 1 ตู ราคา 
7,900 บาท
11.สายนําสัญญาณใยแกวนําแสง 12 แกน
 ชนิดติดตั้งภายนอกอาคาร จํานวน 380 
เมตรๆละ 75 บาท เปนเงิน 28,500 บาท

รายละเอียด
ของครุภัณฑ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

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

การ หลัก
12.สายนําสัญญาณ UTP CAT5E  ชนิด
ติดตั้งภายนอกอาคาร จํานวน 185 เมตรๆ
ละ 36 บาท เปนเงิน 6,660 บาท
13.ตูสําหรับเก็บอุปกรณชนิดกันน้ํา
ภายนอกอาคาร จํานวน 3 ตูๆ ละ 3,800 
บาท เปนเงิน 11,400 บาท
14.งานติดตั้ง, เชื่อมตอระบบสายใยแกว
นําแสงและวัสดุอุปกรณที่เกี่ยวของอ่ืน
ๆ จํานวน 1 งานราคา 36,800 บาท
15.งานติดตั้งกลองวงจรปด, ระบบ
ไฟฟาและวัสดุอุปกรณที่เกี่ยวของอ่ืน
ๆ จํานวน 1 งานราคา 23,540 บาท
-เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
ของระบบกลองโทรทัศนวงจรปด
-ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอรประจําป
-ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑประจําป

รายละเอียด
ของครุภัณฑ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

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

การ หลัก
50 ติดต้ังระบบ

กลองโทรทัศนวงจรปด
(CCTV) พรอมอุปกรณ
ครบชุด จํานวน 8 ชุด
ร.ร.หนองขามพิทยาคม 
อ.เฉลิมพระเกียรติ

ติดตั้งระบบกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV)
 พรอมอุปกรณครบชุด จํานวน 8 ชุด 
ร.ร.หนองขามพิทยาคม อ.เฉลิมพระเกียรติ
ประกอบดวย
1. กลองโทรทัศนวงจรปดชนิดเครือขาย 
แบบมุมมองคงที่สําหรับติดตั้งภายนอก
อาคาร สําหรับใชในงานรักษาความ
ปลอดภัยทั่วไป จํานวน 8 ชุดๆละ 33,000
 บาท เปนเงิน 264,000 บาท
2. อุปกรณบันทึกภาพผานเครือขาย 
(Network Video Recorder) แบบ 8 ชอง
 จํานวน 1 เครื่อง ราคา 24,000 บาท (ขอ
 1-2 เกณฑราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานของระบบกลองโทรทัศนวงจรปด
ประจําป)
3. โทรทัศนแอล อีดี (LED TV) ระดับความ
ละเอียดจอภาพ 1366 x 768  พิกเซล 
ขนาด 32 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง ราคา 
8,000 บาท (ราคามาตรฐานครุภัณฑ 
มกราคม 2561)
4. อุปกรณกระจายสัญญาณ (L2 Switch) 
ขนาด 24 ชอง แบบที่ 2 จํานวน 1 เครื่อง 
ราคา 21,000 บาท

502,677 ร.ร.หนอง
ขามพิทยา
คม อ.เฉลิม
พระเกียรติ

สํานกั
การศึกษา

หนา 421
ขอ 50
(คร้ังที่ 2

ผ.08/151)
(กันเงินป 62

ดําเนนิการป 63)

ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2562 หนา 737 - 739, แผนการดําเนินงาน ป 2563 แกไขครั้งที่ 1 หนา 754-756)

รายละเอียด
ของครุภัณฑ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับ งบประมาณ .เฉลิมพระเกียรตหินวยงาน หมาย
ที่ ครุภัณฑ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
5. เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 1kVA จํานวน
 1 เครื่อง ราคา 5,900 บาท
(ขอ 4-5 ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ประจําป พ.ศ.
2561 ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561)
6. อุปกรณกระจายสัญญาณเครือขายและ
จายไฟแบบ Industrial PoE จํานวน 1 ชุด 
ราคา 16,388 บาท
7. ตูสําหรับจัดเก็บอุปกรณ 19 นิ้ว ขนาด 
9U พรอมอุปกรณ จํานวน 1 ชุด ราคา 
8,453 บาท
8. อุปกรณแปลงสัญญาณเครือขายผาน
ระบบสายใยแกวนําแสง จํานวน 3 ชุดๆ ละ
 8,025 บาท   เปนเงิน 24,075 บาท 
9. อุปกรณแปลงสัญญาณเครือขายผาน
ระบบสายใยแกวนําแสง Industrial จํานวน
 1 ชุด ราคา 19,795 บาท
10. สายนําสัญญาณใยแกวนําแสง 12 แกน
 ชนิดติดตั้งภายนอกอาคาร จํานวน 1 ระบบ
 ราคา 26,750 บาท

รายละเอียด
ของครุภัณฑ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

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

การ หลัก
11. สายนําสัญญาณ UTP CAT5E  ชนิด
ติดตั้งภายนอกอาคาร จํานวน 1 งาน ราคา
 9,095 บาท
12. ตูเหล็กสําหรับเก็บอุปกรณกันน้ํา
ภายนอกอาคาร จํานวน 3 ตูๆ ละ 4,066 
บาท เปนเงิน 12,198 บาท   
13. ชุดแผงจายไฟปองกันไฟฟาลัดวงจร
และกระแสไฟฟากันโชก จํานวน 3 ชุดๆ ละ
 2,889 บาท เปนเงิน 8,667 บาท
14. งานติดตั้งเชื่อมตอสายใยแกวนําแสง
พรอมอุปกรณและคาแรงปลีกยอย จํานวน 
1 งาน ราคา 21,186 บาท
15. งานติดตั้งเมนไฟฟา, งานตั้งคา ทดสอบ
ระบบ, อุปกรณและคาแรงปลีกยอย จํานวน
 1 งาน ราคา 33,170 บาท (ขอ 6-15 
ราคาตามทองตลาด)

รายละเอียด
ของครุภัณฑ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

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

การ หลัก
50 ติดต้ังระบบ

กลองโทรทัศนวงจรปด
(CCTV) พรอมอุปกรณ
ครบชุด จํานวน 8 ชุด
ร.ร.หนองขามพิทยาคม 
อ.เฉลิมพระเกียรติ

ติดตั้งระบบกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV)
 พรอมอุปกรณครบชุด จํานวน 8 ชุด 
ร.ร.หนองขามพิทยาคม อ.เฉลิมพระเกียรติ
ประกอบดวย
1. กลองโทรทัศนวงจรปดชนิดเครือขาย 
แบบมุมมองคงที่สําหรับติดตั้งภายนอก
อาคาร สําหรับใชในงานรักษาความ
ปลอดภัยทั่วไป จํานวน 8 กลองๆละ 
32,000 บาท เปนเงิน 256,000 บาท
2. อุปกรณบันทึกภาพผานเครือขาย 
(Network Video Recorder) แบบ 8 ชอง
 จํานวน 1 เครื่อง ราคา 22,000 บาท
3. โทรทัศนแอล อีดี (LED TV)  ขนาด 32 
นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง ราคา 6,500 บาท
4. อุปกรณกระจายสัญญาณ (L2 Switch) 
ขนาด 16 ชอง  จํานวน 1 เครื่อง ราคา 
2,800 บาท 
5. อุปกรณกระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE
 L2 Switch) ขนาด 8 ชอง จํานวน 2 ชุดๆ
ละ 8,300 บาท เปนเงิน 16,600 บาท

496,900 ร.ร.หนอง
ขามพิทยา

คม 
อ.เฉลิมพระ

เกียรติ

สํานกั
การศึกษา

หนา 421
ขอ 50
(คร้ังที่ 2

ผ.08/151)
(กันเงินป 62

ดําเนนิการป 64)

ขอความใหม  เหตุผล แกไขรายละเอียดกิจกรรม แกไขงบประมาณใหตรงตามบัญชีโอน ครั้งที่ 2 และแกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

รายละเอียด
ของครุภัณฑ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

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

การ หลัก
6.เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 2KVA 
จํานวน 1 เครื่อง ราคา 12,000 บาท
7.เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 1kVA 
จํานวน 3 เครื่องๆ ละ 5,800 บาท เปน
เงิน 17,400 บาท
8.อุปกรณแปลงสัญญาณเครือขายผาน
ระบบสายใยแกวนําแสง จํานวน 6 กลองๆ 
ละ 6,500 บาท เปนเงิน 39,000 บาท
9.ชุดแผงจายไฟปองกันไฟฟาลัดวงจรและ
กระแสไฟฟากันโชก จํานวน 3 ชุดๆ ละ 
2,600 บาท เปนเงิน 7,800 บาท
10.ตูสําหรับจัดเก็บอุปกรณ 19 นิ้ว ขนาด 
9U พรอมอุปกรณ จํานวน 1 ตู ราคา 
7,900 บาท
11.สายนําสัญญาณใยแกวนําแสง 12 แกน
 ชนิดติดตั้งภายนอกอาคาร จํานวน 379 
เมตรๆละ 75 บาท เปนเงิน 28,425 บาท

รายละเอียด
ของครุภัณฑ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

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

การ หลัก
12.สายนําสัญญาณ UTP CAT5E  ชนิด
ติดตั้งภายนอกอาคาร จํานวน 160 เมตรๆ
ละ 36 บาท เปนเงิน 5,760 บาท
13.ตูสําหรับเก็บอุปกรณชนิดกันน้ํา
ภายนอกอาคาร จํานวน 3 ตูๆ ละ 3,800 
บาท เปนเงิน 11,400 บาท
14.งานติดตั้ง, เชื่อมตอระบบสายใยแกว
นําแสงและวัสดุอุปกรณที่เกี่ยวของอ่ืน
ๆ จํานวน 1 งานราคา 37,590 บาท
15.งานติดตั้งกลองวงจรปด, ระบบ
ไฟฟาและวัสดุอุปกรณที่เกี่ยวของอ่ืน
ๆ จํานวน 1 งานราคา 25,725 บาท
-เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
ของระบบกลองโทรทัศนวงจรปด
-ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอรประจําป
-ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑประจําป

รายละเอียด
ของครุภัณฑ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

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

การ หลัก
51 ติดต้ังระบบ

กลองโทรทัศนวงจรปด
(CCTV) พรอมอุปกรณ
ครบชุด จํานวน 8 ชุด
ร.ร.หนองงูเหลือมพิทยาคม
อ.เฉลิมพระเกียรติ

ติดตั้งระบบกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV)
 พรอมอุปกรณครบชุด จํานวน 8 ชุด  ร.ร.
หนองงูเหลือมพิทยาคม 
อ.เฉลิมพระเกียรติ  ประกอบดวย
1. กลองโทรทัศนวงจรปดชนิดเครือขาย 
แบบมุมมองคงที่สําหรับติดตั้งภายนอก
อาคาร สําหรับใชในงานรักษาความ
ปลอดภัยทั่วไป จํานวน 8 ชุดๆละ 33,000
 บาท เปนเงิน 264,000 บาท
2. อุปกรณบันทึกภาพผานเครือขาย 
(Network Video Recorder) แบบ 8 ชอง
 จํานวน 1 เครื่อง ราคา 24,000 บาท (ขอ
 1-2 เกณฑราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานของระบบกลองโทรทัศนวงจรปด
ประจําป)
3. โทรทัศนแอล อีดี (LED TV) ระดับความ
ละเอียดจอภาพ 1366 x 768  พิกเซล 
ขนาด 32 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง ราคา 
8,000 บาท (ราคามาตรฐานครุภัณฑ 
มกราคม 2561)
4. อุปกรณกระจายสัญญาณ (L2 Switch) 
ขนาด 24 ชอง แบบที่ 2 จํานวน 1 เครื่อง 
ราคา 21,000 บาท

502,677 ร.ร.หนองงู
เหลือม

พิทยาคม
อ.เฉลิมพระ

เกียรติ

สํานกั
การศึกษา

หนา 422
ขอ 51
(คร้ังที่ 2

ผ.08/152)
(กันเงินป 62

ดําเนนิการป 63)

ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2562 หนา 740 - 742, แผนการดําเนินงาน ป 2563 แกไขครั้งที่ 1 หนา 724-726

รายละเอียด
ของครุภัณฑ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

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

การ หลัก
5. เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 1kVA จํานวน
 1 เครื่อง ราคา 5,900 บาท
(ขอ 4-5 ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ประจําป พ.ศ.
2561 ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561)
6. อุปกรณกระจายสัญญาณเครือขายและ
จายไฟแบบ Industrial PoE จํานวน 1 ชุด 
ราคา 16,388 บาท
7. ตูสําหรับจัดเก็บอุปกรณ 19 นิ้ว ขนาด 
9U พรอมอุปกรณ จํานวน 1 ชุด ราคา 
8,453 บาท
8. อุปกรณแปลงสัญญาณเครือขายผาน
ระบบสายใยแกวนําแสง จํานวน 3 ชุดๆ ละ
 8,025 บาท   เปนเงิน 24,075 บาท 
9. อุปกรณแปลงสัญญาณเครือขายผาน
ระบบสายใยแกวนําแสง Industrial จํานวน
 1 ชุด ราคา 19,795 บาท
10. สายนําสัญญาณใยแกวนําแสง 12 แกน
 ชนิดติดตั้งภายนอกอาคาร จํานวน 1 ระบบ
 ราคา 26,750 บาท

รายละเอียด
ของครุภัณฑ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

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

การ หลัก
11. สายนําสัญญาณ UTP CAT5E  ชนิด
ติดตั้งภายนอกอาคาร จํานวน 1 งาน ราคา
 9,095 บาท
12. ตูเหล็กสําหรับเก็บอุปกรณกันน้ํา
ภายนอกอาคาร จํานวน 3 ตูๆ ละ 4,066 
บาท เปนเงิน 12,198 บาท   
13. ชุดแผงจายไฟปองกันไฟฟาลัดวงจร
และกระแสไฟฟากันโชก จํานวน 3 ชุดๆ ละ
 2,889 บาท เปนเงิน 8,667 บาท
14. งานติดตั้งเชื่อมตอสายใยแกวนําแสง
พรอมอุปกรณและคาแรงปลีกยอย จํานวน 
1 งาน ราคา 21,186 บาท
15. งานติดตั้งเมนไฟฟา, งานตั้งคา ทดสอบ
ระบบ, อุปกรณและคาแรงปลีกยอย จํานวน
 1 งาน ราคา 33,170 บาท (ขอ 6-15 
ราคาตามทองตลาด)

รายละเอียด
ของครุภัณฑ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

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

การ หลัก
51 ติดต้ังระบบ

กลองโทรทัศนวงจรปด
(CCTV) พรอมอุปกรณ
ครบชุด จํานวน 8 ชุด
ร.ร.หนองงูเหลือมพิทยาคม
อ.เฉลิมพระเกียรติ

ติดตั้งระบบกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV)
 พรอมอุปกรณครบชุด จํานวน 8 ชุด 
ร.ร.หนองงูเหลือมพิทยาคม อ.เฉลิมพระ
เกียรติ
ประกอบดวย
1. กลองโทรทัศนวงจรปดชนิดเครือขาย 
แบบมุมมองคงที่สําหรับติดตั้งภายนอก
อาคาร สําหรับใชในงานรักษาความ
ปลอดภัยทั่วไป จํานวน 8 กลองๆละ 
32,000 บาท เปนเงิน 256,000 บาท
2. อุปกรณบันทึกภาพผานเครือขาย 
(Network Video Recorder) แบบ 8 ชอง
 จํานวน 1 เครื่อง ราคา 22,000 บาท
3. โทรทัศนแอล อีดี (LED TV)  ขนาด 32 
นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง ราคา 6,500 บาท
4. อุปกรณกระจายสัญญาณ (L2 Switch) 
ขนาด 16 ชอง  จํานวน 1 เครื่อง ราคา 
2,800 บาท 
5. อุปกรณกระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE
 L2 Switch) ขนาด 8 ชอง จํานวน 2 ชุดๆ
ละ 8,300 บาท เปนเงิน 16,600 บาท

495,800 ร.ร.หนองงู
เหลือม

พิทยาคม
อ.เฉลิมพระ

เกียรติ

สํานกั
การศึกษา

หนา 422
ขอ 51
(คร้ังที่ 2

ผ.08/152)
(กันเงินป 62

ดําเนนิการป 64)

ขอความใหม  เหตุผล แกไขรายละเอียดกิจกรรม แกไขงบประมาณใหตรงตามบัญชีโอน ครั้งที่ 2 และแกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

รายละเอียด
ของครุภัณฑ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

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

การ หลัก
6.เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 2KVA 
จํานวน 1 เครื่อง ราคา 12,000 บาท
7.เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 1kVA 
จํานวน 3 เครื่องๆ ละ 5,800 บาท เปน
เงิน 17,400 บาท
8.อุปกรณแปลงสัญญาณเครือขายผาน
ระบบสายใยแกวนําแสง จํานวน 6 กลองๆ 
ละ 6,500 บาท เปนเงิน 39,000 บาท
9.ชุดแผงจายไฟปองกันไฟฟาลัดวงจรและ
กระแสไฟฟากันโชก จํานวน 3 ชุดๆ ละ 
2,600 บาท เปนเงิน 7,800 บาท
10.ตูสําหรับจัดเก็บอุปกรณ 19 นิ้ว ขนาด 
9U พรอมอุปกรณ จํานวน 1 ตู ราคา 
7,900 บาท
11.สายนําสัญญาณใยแกวนําแสง 12 แกน
 ชนิดติดตั้งภายนอกอาคาร จํานวน 395 
เมตรๆละ 75 บาท เปนเงิน 29,625 บาท

รายละเอียด
ของครุภัณฑ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

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

การ หลัก
12.สายนําสัญญาณ UTP CAT5E  ชนิด
ติดตั้งภายนอกอาคาร จํานวน 195 เมตรๆ
ละ 36 บาท เปนเงิน 7,020 บาท
13.ตูสําหรับเก็บอุปกรณชนิดกันน้ํา
ภายนอกอาคาร จํานวน 3 ตูๆ ละ 3,800 
บาท เปนเงิน 11,400 บาท
14.งานติดตั้ง, เชื่อมตอระบบสายใยแกว
นําแสงและวัสดุอุปกรณที่เกี่ยวของอ่ืน
ๆ จํานวน 1 งานราคา 34,175 บาท
15.งานติดตั้งกลองวงจรปด, ระบบ
ไฟฟาและวัสดุอุปกรณที่เกี่ยวของอ่ืน
ๆ จํานวน 1 งานราคา 25,580 บาท
-เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
ของระบบกลองโทรทัศนวงจรปด
-ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอรประจําป
-ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑประจําป

รายละเอียด
ของครุภัณฑ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

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

การ หลัก
52 ติดต้ังระบบ

กลองโทรทัศนวงจรปด
(CCTV) พรอมอุปกรณ
ครบชุด จํานวน 8 ชุด
ร.ร.หนองบัวพิทยาคม อ.คง

ติดตั้งระบบกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV)
 พรอมอุปกรณครบชุด จํานวน 8 ชุด 
ร.ร.หนองบัวพิทยาคม อ.คง
ประกอบดวย
1. กลองโทรทัศนวงจรปดชนิดเครือขาย 
แบบมุมมองคงที่สําหรับติดตั้งภายนอก
อาคาร สําหรับใชในงานรักษาความ
ปลอดภัยทั่วไป จํานวน 8 ชุดๆละ 33,000
 บาท เปนเงิน 264,000 บาท
2. อุปกรณบันทึกภาพผานเครือขาย 
(Network Video Recorder) แบบ 8 ชอง
 จํานวน 1 เครื่อง ราคา 24,000 บาท (ขอ
 1-2 เกณฑราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานของระบบกลองโทรทัศนวงจรปด
ประจําป)
3. โทรทัศนแอล อีดี (LED TV) ระดับความ
ละเอียดจอภาพ 1366 x 768  พิกเซล 
ขนาด 32 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง ราคา 
8,000 บาท (ราคามาตรฐานครุภัณฑ 
มกราคม 2561)
4. อุปกรณกระจายสัญญาณ (L2 Switch) 
ขนาด 24 ชอง แบบที่ 2 จํานวน 1 เครื่อง 
ราคา 21,000 บาท

502,677 ร.ร.หนอง
บัวพิทยาคม

อ.คง

สํานกั
การศึกษา

หนา 423
ขอ 52
(คร้ังที่ 2

ผ.08/153)
(กันเงินป 62

ดําเนนิการป 63)

ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2562 หนา 743 - 745, แผนการดําเนินงาน ป 2563 แกไขครั้งที่ 1 หนา 767-769)

รายละเอียด
ของครุภัณฑ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

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

การ หลัก
5. เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 1kVA จํานวน
 1 เครื่อง ราคา 5,900 บาท
(ขอ 4-5 ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ประจําป พ.ศ.
2561 ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561)
6. อุปกรณกระจายสัญญาณเครือขายและ
จายไฟแบบ Industrial PoE จํานวน 1 ชุด 
ราคา 16,388 บาท
7. ตูสําหรับจัดเก็บอุปกรณ 19 นิ้ว ขนาด 
9U พรอมอุปกรณ จํานวน 1 ชุด ราคา 
8,453 บาท
8. อุปกรณแปลงสัญญาณเครือขายผาน
ระบบสายใยแกวนําแสง จํานวน 3 ชุดๆ ละ
 8,025 บาท   เปนเงิน 24,075 บาท 
9. อุปกรณแปลงสัญญาณเครือขายผาน
ระบบสายใยแกวนําแสง Industrial จํานวน
 1 ชุด ราคา 19,795 บาท
10. สายนําสัญญาณใยแกวนําแสง 12 แกน
 ชนิดติดตั้งภายนอกอาคาร จํานวน 1 ระบบ
 ราคา 26,750 บาท

รายละเอียด
ของครุภัณฑ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

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

การ หลัก
11. สายนําสัญญาณ UTP CAT5E  ชนิด
ติดตั้งภายนอกอาคาร จํานวน 1 งาน ราคา
 9,095 บาท
12. ตูเหล็กสําหรับเก็บอุปกรณกันน้ํา
ภายนอกอาคาร จํานวน 3 ตูๆ ละ 4,066 
บาท เปนเงิน 12,198 บาท   
13. ชุดแผงจายไฟปองกันไฟฟาลัดวงจร
และกระแสไฟฟากันโชก จํานวน 3 ชุดๆ ละ
 2,889 บาท เปนเงิน 8,667 บาท
14. งานติดตั้งเชื่อมตอสายใยแกวนําแสง
พรอมอุปกรณและคาแรงปลีกยอย จํานวน 
1 งาน ราคา 21,186 บาท
15. งานติดตั้งเมนไฟฟา, งานตั้งคา ทดสอบ
ระบบ, อุปกรณและคาแรงปลีกยอย จํานวน
 1 งาน ราคา 33,170 บาท (ขอ 6-15 
ราคาตามทองตลาด)

รายละเอียด
ของครุภัณฑ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

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

การ หลัก
52 ติดต้ังระบบ

กลองโทรทัศนวงจรปด
(CCTV) พรอมอุปกรณ
ครบชุด จํานวน 8 ชุด
ร.ร.หนองบัวพิทยาคม อ.คง

ติดตั้งระบบกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV)
 พรอมอุปกรณครบชุด จํานวน 8 ชุด 
ร.ร.หนองบัวพิทยาคม อ.คง
ประกอบดวย
1. กลองโทรทัศนวงจรปดชนิดเครือขาย 
แบบมุมมองคงที่สําหรับติดตั้งภายนอก
อาคาร สําหรับใชในงานรักษาความ
ปลอดภัยทั่วไป จํานวน 8 กลองๆละ 
32,000 บาท เปนเงิน 256,000 บาท
2. อุปกรณบันทึกภาพผานเครือขาย 
(Network Video Recorder) แบบ 8 ชอง
 จํานวน 1 เครื่อง ราคา 22,000 บาท
3. โทรทัศนแอล อีดี (LED TV)  ขนาด 32 
นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง ราคา 6,500 บาท
4. อุปกรณกระจายสัญญาณ (L2 Switch) 
ขนาด 16 ชอง  จํานวน 1 เครื่อง ราคา 
2,800 บาท 
5. อุปกรณกระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE
 L2 Switch) ขนาด 8 ชอง จํานวน 2 ชุดๆ
ละ 8,300 บาท เปนเงิน 16,600 บาท

493,500 ร.ร.หนอง
บัวพิทยาคม

 อ.คง

สํานกั
การศึกษา

หนา 423
ขอ 52
(คร้ังที่ 2

ผ.08/153)
(กันเงินป 62

ดําเนนิการป 64)

ขอความใหม  เหตุผล แกไขรายละเอียดกิจกรรม แกไขงบประมาณใหตรงตามบัญชีโอน ครั้งที่ 2 และแกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

รายละเอียด
ของครุภัณฑ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

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

การ หลัก
6.เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 2KVA 
จํานวน 1 เครื่อง ราคา 12,000 บาท
7.เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 1kVA 
จํานวน 3 เครื่องๆ ละ 5,800 บาท เปน
เงิน 17,400 บาท
8.อุปกรณแปลงสัญญาณเครือขายผาน
ระบบสายใยแกวนําแสง จํานวน 6 กลองๆ 
ละ 6,500 บาท เปนเงิน 39,000 บาท
9.ชุดแผงจายไฟปองกันไฟฟาลัดวงจรและ
กระแสไฟฟากันโชก จํานวน 3 ชุดๆ ละ 
2,600 บาท เปนเงิน 7,800 บาท
10.ตูสําหรับจัดเก็บอุปกรณ 19 นิ้ว ขนาด 
9U พรอมอุปกรณ จํานวน 1 ตู ราคา 
7,900 บาท
11.สายนําสัญญาณใยแกวนําแสง 12 แกน
 ชนิดติดตั้งภายนอกอาคาร จํานวน  393 
เมตรๆละ 75 บาท เปนเงิน 29,475 บาท

รายละเอียด
ของครุภัณฑ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

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

การ หลัก
12.สายนําสัญญาณ UTP CAT5E  ชนิด
ติดตั้งภายนอกอาคาร จํานวน 190 เมตรๆ
ละ 36 บาท เปนเงิน 6,840 บาท
13.ตูสําหรับเก็บอุปกรณชนิดกันน้ํา
ภายนอกอาคาร จํานวน 3 ตูๆ ละ 3,800 
บาท เปนเงิน 11,400 บาท
14.งานติดตั้ง, เชื่อมตอระบบสายใยแกว
นําแสงและวัสดุอุปกรณที่เกี่ยวของอ่ืน
ๆ จํานวน 1 งานราคา 33,156 บาท
15.งานติดตั้งกลองวงจรปด, ระบบ
ไฟฟาและวัสดุอุปกรณที่เกี่ยวของอ่ืน
ๆ จํานวน 1 งานราคา 24,629 บาท
-เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
ของระบบกลองโทรทัศนวงจรปด
-ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอรประจําป
-ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑประจําป

รายละเอียด
ของครุภัณฑ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

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

การ หลัก
53 ติดต้ังระบบ

กลองโทรทัศนวงจรปด
(CCTV) พรอมอุปกรณ
ครบชุด จํานวน 8 ชุด
ร.ร.หนองบุญมากพิทยาคม 
อ.หนองบุญมาก

ติดตั้งระบบกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV)
 พรอมอุปกรณครบชุด จํานวน 8 ชุด 
ร.ร.หนองบุญมากพิทยาคม อ.หนองบุญมาก
ประกอบดวย
1. กลองโทรทัศนวงจรปดชนิดเครือขาย 
แบบมุมมองคงที่สําหรับติดตั้งภายนอก
อาคาร สําหรับใชในงานรักษาความ
ปลอดภัยทั่วไป จํานวน 8 ชุดๆละ 33,000
 บาท เปนเงิน 264,000 บาท
2. อุปกรณบันทึกภาพผานเครือขาย 
(Network Video Recorder) แบบ 8 ชอง
 จํานวน 1 เครื่อง ราคา 24,000 บาท (ขอ
 1-2 เกณฑราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานของระบบกลองโทรทัศนวงจรปด
ประจําป)
3. โทรทัศนแอล อีดี (LED TV) ระดับความ
ละเอียดจอภาพ 1366 x 768  พิกเซล 
ขนาด 32 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง ราคา 
8,000 บาท (ราคามาตรฐานครุภัณฑ 
มกราคม 2561)
4. อุปกรณกระจายสัญญาณ (L2 Switch) 
ขนาด 24 ชอง แบบที่ 2 จํานวน 1 เครื่อง 
ราคา 21,000 บาท

502,677 ร.ร.หนอง
บุญมาก

พิทยาคม 
อ.หนองบุญ

มาก

สํานกั
การศึกษา

หนา 425
ขอ 53
(คร้ังที่ 2

ผ.08/154)
(กันเงินป 62

ดําเนนิการป 63)

ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2562 หนา 746 - 748, แผนการดําเนินงาน ป 2563 แกไขครั้งที่ 1 หนา 724-726

รายละเอียด
ของครุภัณฑ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

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

การ หลัก
5. เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 1kVA จํานวน
 1 เครื่อง ราคา 5,900 บาท
(ขอ 4-5 ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ประจําป พ.ศ.
2561 ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561)
6. อุปกรณกระจายสัญญาณเครือขายและ
จายไฟแบบ Industrial PoE จํานวน 1 ชุด 
ราคา 16,388 บาท
7. ตูสําหรับจัดเก็บอุปกรณ 19 นิ้ว ขนาด 
9U พรอมอุปกรณ จํานวน 1 ชุด ราคา 
8,453 บาท
8. อุปกรณแปลงสัญญาณเครือขายผาน
ระบบสายใยแกวนําแสง จํานวน 3 ชุดๆ ละ
 8,025 บาท   เปนเงิน 24,075 บาท 
9. อุปกรณแปลงสัญญาณเครือขายผาน
ระบบสายใยแกวนําแสง Industrial จํานวน
 1 ชุด ราคา 19,795 บาท
10. สายนําสัญญาณใยแกวนําแสง 12 แกน
 ชนิดติดตั้งภายนอกอาคาร จํานวน 1 ระบบ
 ราคา 26,750 บาท

รายละเอียด
ของครุภัณฑ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

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

การ หลัก
11. สายนําสัญญาณ UTP CAT5E  ชนิด
ติดตั้งภายนอกอาคาร จํานวน 1 งาน ราคา
 9,095 บาท
12. ตูเหล็กสําหรับเก็บอุปกรณกันน้ํา
ภายนอกอาคาร จํานวน 3 ตูๆ ละ 4,066 
บาท เปนเงิน 12,198 บาท   
13. ชุดแผงจายไฟปองกันไฟฟาลัดวงจร
และกระแสไฟฟากันโชก จํานวน 3 ชุดๆ ละ
 2,889 บาท เปนเงิน 8,667 บาท
14. งานติดตั้งเชื่อมตอสายใยแกวนําแสง
พรอมอุปกรณและคาแรงปลีกยอย จํานวน 
1 งาน ราคา 21,186 บาท
15. งานติดตั้งเมนไฟฟา, งานตั้งคา ทดสอบ
ระบบ, อุปกรณและคาแรงปลีกยอย จํานวน
 1 งาน ราคา 33,170 บาท (ขอ 6-15 
ราคาตามทองตลาด)

รายละเอียด
ของครุภัณฑ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

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

การ หลัก
53 ติดต้ังระบบ

กลองโทรทัศนวงจรปด
(CCTV) พรอมอุปกรณ
ครบชุด จํานวน 8 ชุด
ร.ร.หนองบุญมากพิทยาคม 
อ.หนองบุญมาก

ติดตั้งระบบกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV)
 พรอมอุปกรณครบชุด จํานวน 8 ชุด 
ร.ร.หนองบุญมากพิทยาคม อ.หนองบุญมาก
ประกอบดวย
1. กลองโทรทัศนวงจรปดชนิดเครือขาย 
แบบมุมมองคงที่สําหรับติดตั้งภายนอก
อาคาร สําหรับใชในงานรักษาความ
ปลอดภัยทั่วไป จํานวน 8 กลองๆละ 
32,000 บาท เปนเงิน 256,000 บาท
2. อุปกรณบันทึกภาพผานเครือขาย 
(Network Video Recorder) แบบ 8 ชอง
 จํานวน 1 เครื่อง ราคา 22,000 บาท
3. โทรทัศนแอล อีดี (LED TV)  ขนาด 32 
นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง ราคา 6,500 บาท
4. อุปกรณกระจายสัญญาณ (L2 Switch) 
ขนาด 16 ชอง  จํานวน 1 เครื่อง ราคา 
2,800 บาท 
5. อุปกรณกระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE
 L2 Switch) ขนาด 8 ชอง จํานวน 2 ชุดๆ
ละ 8,300 บาท เปนเงิน 16,600 บาท

495,900 ร.ร.หนอง
บุญมาก

พิทยาคม 
อ.หนองบุญ

มาก

สํานกั
การศึกษา

หนา 425
ขอ 53
(คร้ังที่ 2

ผ.08/154)
(กันเงินป 62

ดําเนนิการป 64)

ขอความใหม  เหตุผล แกไขรายละเอียดกิจกรรม แกไขงบประมาณใหตรงตามบัญชีโอน ครั้งที่ 2 และแกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

รายละเอียด
ของครุภัณฑ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

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

การ หลัก
6.เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 2KVA 
จํานวน 1 เครื่อง ราคา 12,000 บาท
7.เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 1kVA 
จํานวน 3 เครื่องๆ ละ 5,800 บาท เปน
เงิน 17,400 บาท
8.อุปกรณแปลงสัญญาณเครือขายผาน
ระบบสายใยแกวนําแสง จํานวน 6 กลองๆ 
ละ 6,500 บาท เปนเงิน 39,000 บาท
9.ชุดแผงจายไฟปองกันไฟฟาลัดวงจรและ
กระแสไฟฟากันโชก จํานวน 3 ชุดๆ ละ 
2,600 บาท เปนเงิน 7,800 บาท
10.ตูสําหรับจัดเก็บอุปกรณ 19 นิ้ว ขนาด 
9U พรอมอุปกรณ จํานวน 1 ตู ราคา 
7,900 บาท
11.สายนําสัญญาณใยแกวนําแสง 12 แกน
 ชนิดติดตั้งภายนอกอาคาร จํานวน 399 
เมตรๆละ 75 บาท เปนเงิน 29,925 บาท

รายละเอียด
ของครุภัณฑ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

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

การ หลัก
12.สายนําสัญญาณ UTP CAT5E  ชนิด
ติดตั้งภายนอกอาคาร จํานวน 130 เมตรๆ
ละ 36 บาท เปนเงิน 4,680 บาท
13.ตูสําหรับเก็บอุปกรณชนิดกันน้ํา
ภายนอกอาคาร จํานวน 3 ตูๆ ละ 3,800 
บาท เปนเงิน 11,400 บาท
14.งานติดตั้ง, เชื่อมตอระบบสายใยแกว
นําแสงและวัสดุอุปกรณที่เกี่ยวของอ่ืน
ๆ จํานวน 1 งานราคา 35,632 บาท
15.งานติดตั้งกลองวงจรปด, ระบบ
ไฟฟาและวัสดุอุปกรณที่เกี่ยวของอ่ืน
ๆ จํานวน 1 งานราคา 26,263 บาท
-เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
ของระบบกลองโทรทัศนวงจรปด
-ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอรประจําป
-ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑประจําป

รายละเอียด
ของครุภัณฑ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

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

การ หลัก
54 ติดต้ังระบบ

กลองโทรทัศนวงจรปด
(CCTV) พรอมอุปกรณ
ครบชุด จํานวน 8 ชุด
ร.ร.หนองยางพิทยาคม 
อ.เฉลิมพระเกียรติ

ติดตั้งระบบกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV)
 พรอมอุปกรณครบชุด จํานวน 8 ชุด 
ร.ร.หนองยางพิทยาคม  อ.เฉลิมพระเกียรติ
ประกอบดวย
1. กลองโทรทัศนวงจรปดชนิดเครือขาย 
แบบมุมมองคงที่สําหรับติดตั้งภายนอก
อาคาร สําหรับใชในงานรักษาความ
ปลอดภัยทั่วไป จํานวน 8 ชุดๆละ 33,000
 บาท เปนเงิน 264,000 บาท
2. อุปกรณบันทึกภาพผานเครือขาย 
(Network Video Recorder) แบบ 8 ชอง
 จํานวน 1 เครื่อง ราคา 24,000 บาท (ขอ
 1-2 เกณฑราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานของระบบกลองโทรทัศนวงจรปด
ประจําป)
3. โทรทัศนแอล อีดี (LED TV) ระดับความ
ละเอียดจอภาพ 1366 x 768  พิกเซล 
ขนาด 32 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง ราคา 
8,000 บาท (ราคามาตรฐานครุภัณฑ 
มกราคม 2561)
4. อุปกรณกระจายสัญญาณ (L2 Switch) 
ขนาด 24 ชอง แบบที่ 2 จํานวน 1 เครื่อง 
ราคา 21,000 บาท

502,677 ร.ร.หนอง
ยางพิทยา

คม 
อ.เฉลิมพระ

เกียรติ

สํานกั
การศึกษา

หนา 426
ขอ 54
(คร้ังที่ 2

ผ.08/155)
(กันเงินป 62

ดําเนนิการป 63)

ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2562 หนา 749 - 751, แผนการดําเนินงาน ป 2563 แกไขครั้งที่ 1 หนา 777-779)

รายละเอียด
ของครุภัณฑ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

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

การ หลัก
5. เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 1kVA จํานวน
 1 เครื่อง ราคา 5,900 บาท
(ขอ 4-5 ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ประจําป พ.ศ.
2561 ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561)
6. อุปกรณกระจายสัญญาณเครือขายและ
จายไฟแบบ Industrial PoE จํานวน 1 ชุด 
ราคา 16,388 บาท
7. ตูสําหรับจัดเก็บอุปกรณ 19 นิ้ว ขนาด 
9U พรอมอุปกรณ จํานวน 1 ชุด ราคา 
8,453 บาท
8. อุปกรณแปลงสัญญาณเครือขายผาน
ระบบสายใยแกวนําแสง จํานวน 3 ชุดๆ ละ
 8,025 บาท   เปนเงิน 24,075 บาท 
9. อุปกรณแปลงสัญญาณเครือขายผาน
ระบบสายใยแกวนําแสง Industrial จํานวน
 1 ชุด ราคา 19,795 บาท
10. สายนําสัญญาณใยแกวนําแสง 12 แกน
 ชนิดติดตั้งภายนอกอาคาร จํานวน 1 ระบบ
 ราคา 26,750 บาท

รายละเอียด
ของครุภัณฑ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

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

การ หลัก
11. สายนําสัญญาณ UTP CAT5E  ชนิด
ติดตั้งภายนอกอาคาร จํานวน 1 งาน ราคา
 9,095 บาท
12. ตูเหล็กสําหรับเก็บอุปกรณกันน้ํา
ภายนอกอาคาร จํานวน 3 ตูๆ ละ 4,066 
บาท เปนเงิน 12,198 บาท   
13. ชุดแผงจายไฟปองกันไฟฟาลัดวงจร
และกระแสไฟฟากันโชก จํานวน 3 ชุดๆ ละ
 2,889 บาท เปนเงิน 8,667 บาท
14. งานติดตั้งเชื่อมตอสายใยแกวนําแสง
พรอมอุปกรณและคาแรงปลีกยอย จํานวน 
1 งาน ราคา 21,186 บาท
15. งานติดตั้งเมนไฟฟา, งานตั้งคา ทดสอบ
ระบบ, อุปกรณและคาแรงปลีกยอย จํานวน
 1 งาน ราคา 33,170 บาท (ขอ 6-15 
ราคาตามทองตลาด)

รายละเอียด
ของครุภัณฑ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

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

การ หลัก
54 ติดต้ังระบบ

กลองโทรทัศนวงจรปด
(CCTV) พรอมอุปกรณ
ครบชุด จํานวน 8 ชุด
ร.ร.หนองยางพิทยาคม 
อ.เฉลิมพระเกียรติ

ติดตั้งระบบกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV)
 พรอมอุปกรณครบชุด จํานวน 8 ชุด 
ร.ร.หนองยางพิทยาคม อ.เฉลิมพระเกียรติ
ประกอบดวย
1. กลองโทรทัศนวงจรปดชนิดเครือขาย 
แบบมุมมองคงที่สําหรับติดตั้งภายนอก
อาคาร สําหรับใชในงานรักษาความ
ปลอดภัยทั่วไป จํานวน 8 กลองๆละ 
32,000 บาท เปนเงิน 256,000 บาท
2. อุปกรณบันทึกภาพผานเครือขาย 
(Network Video Recorder) แบบ 8 ชอง
 จํานวน 1 เครื่อง ราคา 22,000 บาท
3. โทรทัศนแอล อีดี (LED TV)  ขนาด 32 
นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง ราคา 6,500 บาท
4. อุปกรณกระจายสัญญาณ (L2 Switch) 
ขนาด 16 ชอง  จํานวน 1 เครื่อง ราคา 
2,800 บาท 
5. อุปกรณกระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE
 L2 Switch) ขนาด 8 ชอง จํานวน 2 ชุดๆ
ละ 8,300 บาท เปนเงิน 16,600 บาท

496,880 ร.ร.หนอง
ยางพิทยา

คม 
อ.เฉลิมพระ

เกียรติ

สํานกั
การศึกษา

หนา 426
ขอ 54
(คร้ังที่ 2

ผ.08/155)
(กันเงินป 62

ดําเนนิการป 64)

ขอความใหม  เหตุผล แกไขรายละเอียดกิจกรรม แกไขงบประมาณใหตรงตามบัญชีโอน ครั้งที่ 2 และแกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

รายละเอียด
ของครุภัณฑ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

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

การ หลัก
6.เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 2KVA 
จํานวน 1 เครื่อง ราคา 12,000 บาท
7.เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 1kVA 
จํานวน 3 เครื่องๆ ละ 5,800 บาท เปน
เงิน 17,400 บาท
8.อุปกรณแปลงสัญญาณเครือขายผาน
ระบบสายใยแกวนําแสง จํานวน 6 กลองๆ 
ละ 6,500 บาท เปนเงิน 39,000 บาท
9.ชุดแผงจายไฟปองกันไฟฟาลัดวงจรและ
กระแสไฟฟากันโชก จํานวน 3 ชุดๆ ละ 
2,600 บาท เปนเงิน 7,800 บาท
10.ตูสําหรับจัดเก็บอุปกรณ 19 นิ้ว ขนาด 
9U พรอมอุปกรณ จํานวน 1 ตู ราคา 
7,900 บาท
11.สายนําสัญญาณใยแกวนําแสง 12 แกน
 ชนิดติดตั้งภายนอกอาคาร จํานวน 395 
เมตรๆละ 75 บาท เปนเงิน 29,625 บาท

รายละเอียด
ของครุภัณฑ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

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

การ หลัก
12.สายนําสัญญาณ UTP CAT5E  ชนิด
ติดตั้งภายนอกอาคาร จํานวน 189 เมตรๆ
ละ 36 บาท เปนเงิน 6,804 บาท
13.ตูสําหรับเก็บอุปกรณชนิดกันน้ํา
ภายนอกอาคาร จํานวน 3 ตูๆ ละ 3,800 
บาท เปนเงิน 11,400 บาท
14.งานติดตั้ง, เชื่อมตอระบบสายใยแกว
นําแสงและวัสดุอุปกรณที่เกี่ยวของอ่ืน
ๆ จํานวน 1 งานราคา 37,072 บาท
15.งานติดตั้งกลองวงจรปด, ระบบ
ไฟฟาและวัสดุอุปกรณที่เกี่ยวของอ่ืน
ๆ จํานวน 1 งานราคา 23,979 บาท
-เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
ของระบบกลองโทรทัศนวงจรปด
-ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอรประจําป
-ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑประจําป

รายละเอียด
ของครุภัณฑ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

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

การ หลัก
55 ติดต้ังระบบ

กลองโทรทัศนวงจรปด
(CCTV) พรอมอุปกรณ
ครบชุด จํานวน 8 ชุด
โรงเรียนหนองหวาพิทยาสรรค 
อําเภอบัวลาย

ติดตั้งระบบกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV)
 พรอมอุปกรณครบชุด จํานวน 8 ชุด 
ร.ร.หนองหวาพิทยาสรรค อ.บัวลาย
ประกอบดวย
1. กลองโทรทัศนวงจรปดชนิดเครือขาย 
แบบมุมมองคงที่สําหรับติดตั้งภายนอก
อาคาร สําหรับใชในงานรักษาความ
ปลอดภัยทั่วไป จํานวน 8 ชุดๆละ 33,000
 บาท เปนเงิน 264,000 บาท
2. อุปกรณบันทึกภาพผานเครือขาย 
(Network Video Recorder) แบบ 8 ชอง
 จํานวน 1 เครื่อง ราคา 24,000 บาท (ขอ
 1-2 เกณฑราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานของระบบกลองโทรทัศนวงจรปด
ประจําป)
3. โทรทัศนแอล อีดี (LED TV) ระดับความ
ละเอียดจอภาพ 1366 x 768  พิกเซล 
ขนาด 32 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง ราคา 
8,000 บาท (ราคามาตรฐานครุภัณฑ 
มกราคม 2561)
4. อุปกรณกระจายสัญญาณ (L2 Switch) 
ขนาด 24 ชอง แบบที่ 2 จํานวน 1 เครื่อง 
ราคา 21,000 บาท

502,677 โรงเรียน
หนองหวา
พิทยาสรรค
 อําเภอบัว

ลาย

สํานกั
การศึกษา

หนา 427
ขอ 55
(คร้ังที่ 2

ผ.08/156)
(กันเงินป 62

ดําเนนิการป 63)

ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2562 หนา 752 - 754, แผนการดําเนินงาน ป 2563 แกไขครั้งที่ 1 หนา 724-726

รายละเอียด
ของครุภัณฑ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

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

การ หลัก
5. เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 1kVA จํานวน
 1 เครื่อง ราคา 5,900 บาท
(ขอ 4-5 ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ประจําป พ.ศ.
2561 ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561)
6. อุปกรณกระจายสัญญาณเครือขายและ
จายไฟแบบ Industrial PoE จํานวน 1 ชุด 
ราคา 16,388 บาท
7. ตูสําหรับจัดเก็บอุปกรณ 19 นิ้ว ขนาด 
9U พรอมอุปกรณ จํานวน 1 ชุด ราคา 
8,453 บาท
8. อุปกรณแปลงสัญญาณเครือขายผาน
ระบบสายใยแกวนําแสง จํานวน 3 ชุดๆ ละ
 8,025 บาท   เปนเงิน 24,075 บาท 
9. อุปกรณแปลงสัญญาณเครือขายผาน
ระบบสายใยแกวนําแสง Industrial จํานวน
 1 ชุด ราคา 19,795 บาท
10. สายนําสัญญาณใยแกวนําแสง 12 แกน
 ชนิดติดตั้งภายนอกอาคาร จํานวน 1 ระบบ
 ราคา 26,750 บาท

รายละเอียด
ของครุภัณฑ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

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

การ หลัก
11. สายนําสัญญาณ UTP CAT5E  ชนิด
ติดตั้งภายนอกอาคาร จํานวน 1 งาน ราคา
 9,095 บาท
12. ตูเหล็กสําหรับเก็บอุปกรณกันน้ํา
ภายนอกอาคาร จํานวน 3 ตูๆ ละ 4,066 
บาท เปนเงิน 12,198 บาท   
13. ชุดแผงจายไฟปองกันไฟฟาลัดวงจร
และกระแสไฟฟากันโชก จํานวน 3 ชุดๆ ละ
 2,889 บาท เปนเงิน 8,667 บาท
14. งานติดตั้งเชื่อมตอสายใยแกวนําแสง
พรอมอุปกรณและคาแรงปลีกยอย จํานวน 
1 งาน ราคา 21,186 บาท
15. งานติดตั้งเมนไฟฟา, งานตั้งคา ทดสอบ
ระบบ, อุปกรณและคาแรงปลีกยอย จํานวน
 1 งาน ราคา 33,170 บาท (ขอ 6-15 
ราคาตามทองตลาด)

รายละเอียด
ของครุภัณฑ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

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

การ หลัก
55 ติดต้ังระบบ

กลองโทรทัศนวงจรปด
(CCTV) พรอมอุปกรณ
ครบชุด จํานวน 8 ชุด
โรงเรียนหนองหวาพิทยาสรรค 
อําเภอบัวลาย

ติดตั้งระบบกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV)
 พรอมอุปกรณครบชุด จํานวน 8 ชุด 
ร.ร.หนองหวาพิทยาสรรค อ.บัวลาย
ประกอบดวย
1. กลองโทรทัศนวงจรปดชนิดเครือขาย 
แบบมุมมองคงที่สําหรับติดตั้งภายนอก
อาคาร สําหรับใชในงานรักษาความ
ปลอดภัยทั่วไป จํานวน 8 กลองๆละ 
32,000 บาท เปนเงิน 256,000 บาท
2. อุปกรณบันทึกภาพผานเครือขาย 
(Network Video Recorder) แบบ 8 ชอง
 จํานวน 1 เครื่อง ราคา 22,000 บาท
3. โทรทัศนแอล อีดี (LED TV)  ขนาด 32 
นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง ราคา 6,500 บาท
4. อุปกรณกระจายสัญญาณ (L2 Switch) 
ขนาด 16 ชอง  จํานวน 1 เครื่อง ราคา 
2,800 บาท 
5. อุปกรณกระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE
 L2 Switch) ขนาด 8 ชอง จํานวน 2 ชุดๆ
ละ 8,300 บาท เปนเงิน 16,600 บาท

495,900 โรงเรียน
หนองหวา
พิทยาสรรค
 อําเภอบัว

ลาย

สํานกั
การศึกษา

หนา 427
ขอ 55
(คร้ังที่ 2

ผ.08/156)
(กันเงินป 62

ดําเนนิการป 64)

ขอความใหม  เหตุผล แกไขรายละเอียดกิจกรรม แกไขงบประมาณใหตรงตามบัญชีโอน ครั้งที่ 2 และแกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

รายละเอียด
ของครุภัณฑ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

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

การ หลัก
6.เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 2KVA 
จํานวน 1 เครื่อง ราคา 12,000 บาท
7.เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 1kVA 
จํานวน 3 เครื่องๆ ละ 5,800 บาท เปน
เงิน 17,400 บาท
8.อุปกรณแปลงสัญญาณเครือขายผาน
ระบบสายใยแกวนําแสง จํานวน 6 กลองๆ 
ละ 6,500 บาท เปนเงิน 39,000 บาท
9.ชุดแผงจายไฟปองกันไฟฟาลัดวงจรและ
กระแสไฟฟากันโชก จํานวน 3 ชุดๆ ละ 
2,600 บาท เปนเงิน 7,800 บาท
10.ตูสําหรับจัดเก็บอุปกรณ 19 นิ้ว ขนาด 
9U พรอมอุปกรณ จํานวน 1 ตู ราคา 
7,900 บาท
11.สายนําสัญญาณใยแกวนําแสง 12 แกน
 ชนิดติดตั้งภายนอกอาคาร จํานวน 388 
เมตรๆละ 75 บาท เปนเงิน 29,100 บาท

ส.ค. ก.ย.
รายละเอียด
ของครุภัณฑ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.
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7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

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

การ หลัก
12.สายนําสัญญาณ UTP CAT5E  ชนิด
ติดตั้งภายนอกอาคาร จํานวน 180 เมตรๆ
ละ 36 บาท เปนเงิน 6,480 บาท
13.ตูสําหรับเก็บอุปกรณชนิดกันน้ํา
ภายนอกอาคาร จํานวน 3 ตูๆ ละ 3,800 
บาท เปนเงิน 11,400 บาท
14.งานติดตั้ง, เชื่อมตอระบบสายใยแกว
นําแสงและวัสดุอุปกรณที่เกี่ยวของอ่ืน
ๆ จํานวน 1 งานราคา 35,782 บาท
15.งานติดตั้งกลองวงจรปด, ระบบ
ไฟฟาและวัสดุอุปกรณที่เกี่ยวของอ่ืน
ๆ จํานวน 1 งานราคา 25,138 บาท
-เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
ของระบบกลองโทรทัศนวงจรปด
-ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอรประจําป
-ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑประจําป

รายละเอียด
ของครุภัณฑ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

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

การ หลัก
56 ติดต้ังระบบ

กลองโทรทัศนวงจรปด
(CCTV) พรอมอุปกรณ
ครบชุด จํานวน 8 ชุด
โรงเรียนหวยลึกผดุงวิทยา อําเภอ
สีค้ิว

ติดตั้งระบบกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV)
 พรอมอุปกรณครบชุด จํานวน 8 ชุด 
ร.ร.หวยลึกผดุงวิทยา อ.สีคิ้ว
ประกอบดวย
1. กลองโทรทัศนวงจรปดชนิดเครือขาย 
แบบมุมมองคงที่สําหรับติดตั้งภายนอก
อาคาร สําหรับใชในงานรักษาความ
ปลอดภัยทั่วไป จํานวน 8 ชุดๆละ 33,000
 บาท เปนเงิน 264,000 บาท
2. อุปกรณบันทึกภาพผานเครือขาย 
(Network Video Recorder) แบบ 8 ชอง
 จํานวน 1 เครื่อง ราคา 24,000 บาท (ขอ
 1-2 เกณฑราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานของระบบกลองโทรทัศนวงจรปด
ประจําป)
3. โทรทัศนแอล อีดี (LED TV) ระดับความ
ละเอียดจอภาพ 1366 x 768  พิกเซล 
ขนาด 32 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง ราคา 
8,000 บาท (ราคามาตรฐานครุภัณฑ 
มกราคม 2561)
4. อุปกรณกระจายสัญญาณ (L2 Switch) 
ขนาด 24 ชอง แบบที่ 2 จํานวน 1 เครื่อง 
ราคา 21,000 บาท

502,677 ร.ร.หวยลึก
ผดุงวิทยา 

อ.สีค้ิว

สํานกั
การศึกษา

หนา 428
ขอ 56
(คร้ังที่ 2

ผ.08/157)
(กันเงินป 62

ดําเนนิการป 63)

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2562 หนา 755 - 757, แผนการดําเนินงาน ป 2563 แกไขครั้งที่ 1 หนา 790-792)

รายละเอียด
ของครุภัณฑ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
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7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

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

การ หลัก
5. เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 1kVA จํานวน
 1 เครื่อง ราคา 5,900 บาท
(ขอ 4-5 ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ประจําป พ.ศ.
2561 ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561)
6. อุปกรณกระจายสัญญาณเครือขายและ
จายไฟแบบ Industrial PoE จํานวน 1 ชุด 
ราคา 16,388 บาท
7. ตูสําหรับจัดเก็บอุปกรณ 19 นิ้ว ขนาด 
9U พรอมอุปกรณ จํานวน 1 ชุด ราคา 
8,453 บาท
8. อุปกรณแปลงสัญญาณเครือขายผาน
ระบบสายใยแกวนําแสง จํานวน 3 ชุดๆ ละ
 8,025 บาท   เปนเงิน 24,075 บาท 
9. อุปกรณแปลงสัญญาณเครือขายผาน
ระบบสายใยแกวนําแสง Industrial จํานวน
 1 ชุด ราคา 19,795 บาท
10. สายนําสัญญาณใยแกวนําแสง 12 แกน
 ชนิดติดตั้งภายนอกอาคาร จํานวน 1 ระบบ
 ราคา 26,750 บาท

รายละเอียด
ของครุภัณฑ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

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

การ หลัก
11. สายนําสัญญาณ UTP CAT5E  ชนิด
ติดตั้งภายนอกอาคาร จํานวน 1 งาน ราคา
 9,095 บาท
12. ตูเหล็กสําหรับเก็บอุปกรณกันน้ํา
ภายนอกอาคาร จํานวน 3 ตูๆ ละ 4,066 
บาท เปนเงิน 12,198 บาท   
13. ชุดแผงจายไฟปองกันไฟฟาลัดวงจร
และกระแสไฟฟากันโชก จํานวน 3 ชุดๆ ละ
 2,889 บาท เปนเงิน 8,667 บาท
14. งานติดตั้งเชื่อมตอสายใยแกวนําแสง
พรอมอุปกรณและคาแรงปลีกยอย จํานวน 
1 งาน ราคา 21,186 บาท
15. งานติดตั้งเมนไฟฟา, งานตั้งคา ทดสอบ
ระบบ, อุปกรณและคาแรงปลีกยอย จํานวน
 1 งาน ราคา 33,170 บาท (ขอ 6-15 
ราคาตามทองตลาด)

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
รายละเอียด
ของครุภัณฑ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค.
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7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

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

การ หลัก
56 ติดต้ังระบบ

กลองโทรทัศนวงจรปด
(CCTV) พรอมอุปกรณ
ครบชุด จํานวน 8 ชุด
โรงเรียนหวยลึกผดุงวิทยา อําเภอ
สีค้ิว

ติดตั้งระบบกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV)
 พรอมอุปกรณครบชุด จํานวน 8 ชุด 
ร.ร.หวยลึกผดุงวิทยา อ.สีคิ้ว
ประกอบดวย
1. กลองโทรทัศนวงจรปดชนิดเครือขาย 
แบบมุมมองคงที่สําหรับติดตั้งภายนอก
อาคาร สําหรับใชในงานรักษาความ
ปลอดภัยทั่วไป จํานวน 8 กลองๆละ 
32,000 บาท เปนเงิน 256,000 บาท
2. อุปกรณบันทึกภาพผานเครือขาย 
(Network Video Recorder) แบบ 8 ชอง
 จํานวน 1 เครื่อง ราคา 22,000 บาท
3. โทรทัศนแอล อีดี (LED TV)  ขนาด 32 
นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง ราคา 6,500 บาท
4. อุปกรณกระจายสัญญาณ (L2 Switch) 
ขนาด 16 ชอง  จํานวน 1 เครื่อง ราคา 
2,800 บาท 
5. อุปกรณกระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE
 L2 Switch) ขนาด 8 ชอง จํานวน 2 ชุดๆ
ละ 8,300 บาท เปนเงิน 16,600 บาท

493,900 โรงเรียน
หวยลึกผดุง

วิทยา 
อําเภอสีคิ้ว

สํานกั
การศึกษา

หนา 428
ขอ 56
(คร้ังที่ 2

ผ.08/157)
(กันเงินป 62

ดําเนนิการป 64)

ขอความใหม  เหตุผล แกไขรายละเอียดกิจกรรม แกไขงบประมาณใหตรงตามบัญชีโอน ครั้งที่ 2 และแกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

รายละเอียด
ของครุภัณฑ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

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

การ หลัก
6.เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 2KVA 
จํานวน 1 เครื่อง ราคา 12,000 บาท
7.เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 1kVA 
จํานวน 3 เครื่องๆ ละ 5,800 บาท เปน
เงิน 17,400 บาท
8.อุปกรณแปลงสัญญาณเครือขายผาน
ระบบสายใยแกวนําแสง จํานวน 6 กลองๆ 
ละ 6,500 บาท เปนเงิน 39,000 บาท
9.ชุดแผงจายไฟปองกันไฟฟาลัดวงจรและ
กระแสไฟฟากันโชก จํานวน 3 ชุดๆ ละ 
2,600 บาท เปนเงิน 7,800 บาท
10.ตูสําหรับจัดเก็บอุปกรณ 19 นิ้ว ขนาด 
9U พรอมอุปกรณ จํานวน 1 ตู ราคา 
7,900 บาท
11.สายนําสัญญาณใยแกวนําแสง 12 แกน
 ชนิดติดตั้งภายนอกอาคาร จํานวน 379 
เมตรๆละ 75 บาท เปนเงิน 28,425 บาท

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
รายละเอียด
ของครุภัณฑ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.
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7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

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

การ หลัก
12.สายนําสัญญาณ UTP CAT5E  ชนิด
ติดตั้งภายนอกอาคาร จํานวน 175 เมตรๆ
ละ 36 บาท เปนเงิน 6,300 บาท
13.ตูสําหรับเก็บอุปกรณชนิดกันน้ํา
ภายนอกอาคาร จํานวน 3 ตูๆ ละ 3,800 
บาท เปนเงิน 11,400 บาท
14.งานติดตั้ง, เชื่อมตอระบบสายใยแกว
นําแสงและวัสดุอุปกรณที่เกี่ยวของอ่ืน
ๆ จํานวน 1 งานราคา 34,900 บาท
15.งานติดตั้งกลองวงจรปด, ระบบ
ไฟฟาและวัสดุอุปกรณที่เกี่ยวของอ่ืน
ๆ จํานวน 1 งานราคา 24,875 บาท
-เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
ของระบบกลองโทรทัศนวงจรปด
-ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอรประจําป
-ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑประจําป

รายละเอียด
ของครุภัณฑ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

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

การ หลัก
57 ติดต้ังระบบ

กลองโทรทัศนวงจรปด
(CCTV) พรอมอุปกรณ
ครบชุด จํานวน 8 ชุด
โรงเรียนหินดาดวิทยา
อําเภอหวยแถลง

ติดตั้งระบบกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV)
 พรอมอุปกรณครบชุด จํานวน 8 ชุด 
ร.ร.หินดาดวิทยา อ.หวยแถลง
ประกอบดวย
1. กลองโทรทัศนวงจรปดชนิดเครือขาย 
แบบมุมมองคงที่สําหรับติดตั้งภายนอก
อาคาร สําหรับใชในงานรักษาความ
ปลอดภัยทั่วไป จํานวน 8 ชุดๆละ 33,000
 บาท เปนเงิน 264,000 บาท
2. อุปกรณบันทึกภาพผานเครือขาย 
(Network Video Recorder) แบบ 8 ชอง
 จํานวน 1 เครื่อง ราคา 24,000 บาท (ขอ
 1-2 เกณฑราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานของระบบกลองโทรทัศนวงจรปด
ประจําป)
3. โทรทัศนแอล อีดี (LED TV) ระดับความ
ละเอียดจอภาพ 1366 x 768  พิกเซล 
ขนาด 32 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง ราคา 
8,000 บาท (ราคามาตรฐานครุภัณฑ 
มกราคม 2561)
4. อุปกรณกระจายสัญญาณ (L2 Switch) 
ขนาด 24 ชอง แบบที่ 2 จํานวน 1 เครื่อง 
ราคา 21,000 บาท

502,677 โรงเรียนหิน
ดาดวิทยา
อําเภอหวย

แถลง

สํานกั
การศึกษา

หนา 430
ขอ 57
(คร้ังที่ 2

ผ.08/158)
(กันเงินป 62

ดําเนนิการป 63)

ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2562 หนา 758 - 760, แผนการดําเนินงาน ป 2563 แกไขครั้งที่ 1 หนา 796-798)

รายละเอียด
ของครุภัณฑ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.
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7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

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

การ หลัก
5. เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 1kVA จํานวน
 1 เครื่อง ราคา 5,900 บาท
(ขอ 4-5 ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ประจําป พ.ศ.
2561 ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561)
6. อุปกรณกระจายสัญญาณเครือขายและ
จายไฟแบบ Industrial PoE จํานวน 1 ชุด 
ราคา 16,388 บาท
7. ตูสําหรับจัดเก็บอุปกรณ 19 นิ้ว ขนาด 
9U พรอมอุปกรณ จํานวน 1 ชุด ราคา 
8,453 บาท
8. อุปกรณแปลงสัญญาณเครือขายผาน
ระบบสายใยแกวนําแสง จํานวน 3 ชุดๆ ละ
 8,025 บาท   เปนเงิน 24,075 บาท 
9. อุปกรณแปลงสัญญาณเครือขายผาน
ระบบสายใยแกวนําแสง Industrial จํานวน
 1 ชุด ราคา 19,795 บาท
10. สายนําสัญญาณใยแกวนําแสง 12 แกน
 ชนิดติดตั้งภายนอกอาคาร จํานวน 1 ระบบ
 ราคา 26,750 บาท

รายละเอียด
ของครุภัณฑ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

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

การ หลัก
11. สายนําสัญญาณ UTP CAT5E  ชนิด
ติดตั้งภายนอกอาคาร จํานวน 1 งาน ราคา
 9,095 บาท
12. ตูเหล็กสําหรับเก็บอุปกรณกันน้ํา
ภายนอกอาคาร จํานวน 3 ตูๆ ละ 4,066 
บาท เปนเงิน 12,198 บาท   
13. ชุดแผงจายไฟปองกันไฟฟาลัดวงจร
และกระแสไฟฟากันโชก จํานวน 3 ชุดๆ ละ
 2,889 บาท เปนเงิน 8,667 บาท
14. งานติดตั้งเชื่อมตอสายใยแกวนําแสง
พรอมอุปกรณและคาแรงปลีกยอย จํานวน 
1 งาน ราคา 21,186 บาท
15. งานติดตั้งเมนไฟฟา, งานตั้งคา ทดสอบ
ระบบ, อุปกรณและคาแรงปลีกยอย จํานวน
 1 งาน ราคา 33,170 บาท (ขอ 6-15 
ราคาตามทองตลาด)

ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
รายละเอียด
ของครุภัณฑ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.
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7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

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

การ หลัก
57 ติดต้ังระบบ

กลองโทรทัศนวงจรปด
(CCTV) พรอมอุปกรณ
ครบชุด จํานวน 8 ชุด
โรงเรียนหินดาดวิทยา
อําเภอหวยแถลง

ติดตั้งระบบกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV)
 พรอมอุปกรณครบชุด จํานวน 8 ชุด 
ร.ร.หินดาดวิทยา อ.หวยแถลง
ประกอบดวย
1. กลองโทรทัศนวงจรปดชนิดเครือขาย 
แบบมุมมองคงที่สําหรับติดตั้งภายนอก
อาคาร สําหรับใชในงานรักษาความ
ปลอดภัยทั่วไป จํานวน 8 กลองๆละ 
32,000 บาท เปนเงิน 256,000 บาท
2. อุปกรณบันทึกภาพผานเครือขาย 
(Network Video Recorder) แบบ 8 ชอง
 จํานวน 1 เครื่อง ราคา 22,000 บาท
3. โทรทัศนแอล อีดี (LED TV)  ขนาด 32 
นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง ราคา 6,500 บาท
4. อุปกรณกระจายสัญญาณ (L2 Switch) 
ขนาด 16 ชอง  จํานวน 1 เครื่อง ราคา 
2,800 บาท 
5. อุปกรณกระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE
 L2 Switch) ขนาด 8 ชอง จํานวน 2 ชุดๆ
ละ 8,300 บาท เปนเงิน 16,600 บาท

495,880 โรงเรียนหิน
ดาดวิทยา
อําเภอหวย

แถลง

สํานกั
การศึกษา

หนา 416
ขอ 46
(คร้ังที่ 2

ผ.08/146)
(กันเงินป 62
ดําเนนิการ

ป 64)

ขอความใหม  เหตุผล แกไขรายละเอียดกิจกรรม แกไขงบประมาณใหตรงตามบัญชีโอน ครั้งที่ 2 และแกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

รายละเอียด
ของครุภัณฑ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

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

การ หลัก
6.เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 2KVA 
จํานวน 1 เครื่อง ราคา 12,000 บาท
7.เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 1kVA 
จํานวน 3 เครื่องๆ ละ 5,800 บาท เปน
เงิน 17,400 บาท
8.อุปกรณแปลงสัญญาณเครือขายผาน
ระบบสายใยแกวนําแสง จํานวน 6 กลองๆ 
ละ 6,500 บาท เปนเงิน 39,000 บาท
9.ชุดแผงจายไฟปองกันไฟฟาลัดวงจรและ
กระแสไฟฟากันโชก จํานวน 3 ชุดๆ ละ 
2,600 บาท เปนเงิน 7,800 บาท
10.ตูสําหรับจัดเก็บอุปกรณ 19 นิ้ว ขนาด 
9U พรอมอุปกรณ จํานวน 1 ตู ราคา 
7,900 บาท
11.สายนําสัญญาณใยแกวนําแสง 12 แกน
 ชนิดติดตั้งภายนอกอาคาร จํานวน 387 
เมตรๆละ 75 บาท เปนเงิน 29,025บาท

ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
รายละเอียด
ของครุภัณฑ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย.
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7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

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

การ หลัก
12.สายนําสัญญาณ UTP CAT5E  ชนิด
ติดตั้งภายนอกอาคาร จํานวน 180 เมตรๆ
ละ 36 บาท เปนเงิน 6,480 บาท
13.ตูสําหรับเก็บอุปกรณชนิดกันน้ํา
ภายนอกอาคาร จํานวน 3 ตูๆ ละ 3,800 
บาท เปนเงิน 11,400 บาท
14.งานติดตั้ง, เชื่อมตอระบบสายใยแกว
นําแสงและวัสดุอุปกรณที่เกี่ยวของอ่ืน
ๆ จํานวน 1 งานราคา 37,995 บาท
15.งานติดตั้งกลองวงจรปด, ระบบ
ไฟฟาและวัสดุอุปกรณที่เกี่ยวของอ่ืน
ๆ จํานวน 1 งานราคา 22,980 บาท
-เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
ของระบบกลองโทรทัศนวงจรปด
-ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอรประจําป
-ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑประจําป

รายละเอียด
ของครุภัณฑ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

380



ผด.02/1

 
 

7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

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

การ หลัก
58 ติดต้ังระบบ

กลองโทรทัศนวงจรปด
(CCTV) พรอมอุปกรณ
ครบชุด จํานวน 8 ชุด
โรงเรียนอรพิมพวิทยา อําเภอคร
บุรี

ติดตั้งระบบกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV)
 พรอมอุปกรณครบชุด จํานวน 8 ชุด 
ร.ร.อรพิมพวิทยา อ.ครบุรี
ประกอบดวย
1. กลองโทรทัศนวงจรปดชนิดเครือขาย 
แบบมุมมองคงที่สําหรับติดตั้งภายนอก
อาคาร สําหรับใชในงานรักษาความ
ปลอดภัยทั่วไป จํานวน 8 ชุดๆละ 33,000
 บาท เปนเงิน 264,000 บาท
2. อุปกรณบันทึกภาพผานเครือขาย 
(Network Video Recorder) แบบ 8 ชอง
 จํานวน 1 เครื่อง ราคา 24,000 บาท (ขอ
 1-2 เกณฑราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานของระบบกลองโทรทัศนวงจรปด
ประจําป)
3. โทรทัศนแอล อีดี (LED TV) ระดับความ
ละเอียดจอภาพ 1366 x 768  พิกเซล 
ขนาด 32 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง ราคา 
8,000 บาท (ราคามาตรฐานครุภัณฑ 
มกราคม 2561)
4. อุปกรณกระจายสัญญาณ (L2 Switch) 
ขนาด 24 ชอง แบบที่ 2 จํานวน 1 เครื่อง 
ราคา 21,000 บาท

502,677 โรงเรียนอร
พิมพวิทยา 
อําเภอครบุรี

สํานกั
การศึกษา

หน้ํา 431
ขอ 58
(คร้ังที่ 2

ผ.08/159)
(กันเงินป 62

ดําเนนิการป 63)

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

ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2562 หนา 761 - 763, แผนการดําเนินงาน ป 2563 แกไขครั้งที่ 1 หนา 802-804)

รายละเอียด
ของครุภัณฑ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค.
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7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

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

การ หลัก
5. เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 1kVA จํานวน
 1 เครื่อง ราคา 5,900 บาท
(ขอ 4-5 ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ประจําป พ.ศ.
2561 ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561)
6. อุปกรณกระจายสัญญาณเครือขายและ
จายไฟแบบ Industrial PoE จํานวน 1 ชุด 
ราคา 16,388 บาท
7. ตูสําหรับจัดเก็บอุปกรณ 19 นิ้ว ขนาด 
9U พรอมอุปกรณ จํานวน 1 ชุด ราคา 
8,453 บาท
8. อุปกรณแปลงสัญญาณเครือขายผาน
ระบบสายใยแกวนําแสง จํานวน 3 ชุดๆ ละ
 8,025 บาท   เปนเงิน 24,075 บาท 
9. อุปกรณแปลงสัญญาณเครือขายผาน
ระบบสายใยแกวนําแสง Industrial จํานวน
 1 ชุด ราคา 19,795 บาท
10. สายนําสัญญาณใยแกวนําแสง 12 แกน
 ชนิดติดตั้งภายนอกอาคาร จํานวน 1 ระบบ
 ราคา 26,750 บาท

รายละเอียด
ของครุภัณฑ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

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

การ หลัก
11. สายนําสัญญาณ UTP CAT5E  ชนิด
ติดตั้งภายนอกอาคาร จํานวน 1 งาน ราคา
 9,095 บาท
12. ตูเหล็กสําหรับเก็บอุปกรณกันน้ํา
ภายนอกอาคาร จํานวน 3 ตูๆ ละ 4,066 
บาท เปนเงิน 12,198 บาท   
13. ชุดแผงจายไฟปองกันไฟฟาลัดวงจร
และกระแสไฟฟากันโชก จํานวน 3 ชุดๆ ละ
 2,889 บาท เปนเงิน 8,667 บาท
14. งานติดตั้งเชื่อมตอสายใยแกวนําแสง
พรอมอุปกรณและคาแรงปลีกยอย จํานวน 
1 งาน ราคา 21,186 บาท
15. งานติดตั้งเมนไฟฟา, งานตั้งคา ทดสอบ
ระบบ, อุปกรณและคาแรงปลีกยอย จํานวน
 1 งาน ราคา 33,170 บาท (ขอ 6-15 
ราคาตามทองตลาด)

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
รายละเอียด
ของครุภัณฑ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
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7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

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

การ หลัก
58 ติดต้ังระบบ

กลองโทรทัศนวงจรปด
(CCTV) พรอมอุปกรณ
ครบชุด จํานวน 8 ชุด
โรงเรียนอรพิมพวิทยา อําเภอคร
บุรี

ติดตั้งระบบกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV)
 พรอมอุปกรณครบชุด จํานวน 8 ชุด 
ร.ร.อรพิมพวิทยา อ.ครบุรี
ประกอบดวย
1. กลองโทรทัศนวงจรปดชนิดเครือขาย 
แบบมุมมองคงที่สําหรับติดตั้งภายนอก
อาคาร สําหรับใชในงานรักษาความ
ปลอดภัยทั่วไป จํานวน 8 กลองๆละ 
32,000 บาท เปนเงิน 256,000 บาท
2. อุปกรณบันทึกภาพผานเครือขาย 
(Network Video Recorder) แบบ 8 ชอง
 จํานวน 1 เครื่อง ราคา 22,000 บาท
3. โทรทัศนแอล อีดี (LED TV)  ขนาด 32 
นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง ราคา 6,500 บาท
4. อุปกรณกระจายสัญญาณ (L2 Switch) 
ขนาด 16 ชอง  จํานวน 1 เครื่อง ราคา 
2,800 บาท 
5. อุปกรณกระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE
 L2 Switch) ขนาด 8 ชอง จํานวน 2 ชุดๆ
ละ 8,300 บาท เปนเงิน 16,600 บาท

493,500 โรงเรียนอร
พิมพวิทยา 
อําเภอครบุรี

สํานกั
การศึกษา

หนา 431
ขอ 58
(คร้ังที่ 2

ผ.08/159)
(กันเงินป 62

ดําเนนิการป 64)

ขอความใหม  เหตุผล แกไขรายละเอียดกิจกรรม แกไขงบประมาณใหตรงตามบัญชีโอน ครั้งที่ 2 และแกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

รายละเอียด
ของครุภัณฑ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

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

การ หลัก
6.เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 2KVA 
จํานวน 1 เครื่อง ราคา 12,000 บาท
7.เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 1kVA 
จํานวน 3 เครื่องๆ ละ 5,800 บาท เปน
เงิน 17,400 บาท
8.อุปกรณแปลงสัญญาณเครือขายผาน
ระบบสายใยแกวนําแสง จํานวน 6 กลองๆ 
ละ 6,500 บาท เปนเงิน 39,000 บาท
9.ชุดแผงจายไฟปองกันไฟฟาลัดวงจรและ
กระแสไฟฟากันโชก จํานวน 3 ชุดๆ ละ 
2,600 บาท เปนเงิน 7,800 บาท
10.ตูสําหรับจัดเก็บอุปกรณ 19 นิ้ว ขนาด 
9U พรอมอุปกรณ จํานวน 1 ตู ราคา 
7,900 บาท
11.สายนําสัญญาณใยแกวนําแสง 12 แกน
 ชนิดติดตั้งภายนอกอาคาร จํานวน 395 
เมตรๆละ 75 บาท เปนเงิน 29,625 บาท

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

รายละเอียด
ของครุภัณฑ
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7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

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

การ หลัก
12.สายนําสัญญาณ UTP CAT5E  ชนิด
ติดตั้งภายนอกอาคาร จํานวน 184 เมตรๆ
ละ 36 บาท เปนเงิน 6,624 บาท
13.ตูสําหรับเก็บอุปกรณชนิดกันน้ํา
ภายนอกอาคาร จํานวน 3 ตูๆ ละ 3,800 
บาท เปนเงิน 11,400 บาท
14.งานติดตั้ง, เชื่อมตอระบบสายใยแกว
นําแสงและวัสดุอุปกรณที่เกี่ยวของอ่ืน
ๆ จํานวน 1 งานราคา 34,940 บาท
15.งานติดตั้งกลองวงจรปด, ระบบ
ไฟฟาและวัสดุอุปกรณที่เกี่ยวของอ่ืน
ๆ จํานวน 1 งานราคา 22,911 บาท
-เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
ของระบบกลองโทรทัศนวงจรปด
-ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอรประจําป
-ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑประจําป

28,740,140
58

รวมงบประมาณ
รวมโครงการ

รายละเอียด
ของครุภัณฑ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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นายไพศาล  สมุทรเผาจินดา  รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด รักษาราชการแทน 
    ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด ปฏิบัติหนาที่ 

นายกองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 
    

คณะทํางาน 
 

นายชัยเกียรติ     เกษรบัวทอง  ผูอํานวยการกองแผนและงบประมาณ 
พ.จ.อ.คมกฤษณ     เงินโพธิ ์  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 
นางสาวพรณภา     เปยนขุนทด  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 
นางสาวศิริอร       คิดเห็น  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 
นางชุติกาญจน       เพียดขุนทด  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 
นางพิจิตรา     ปดตาฝาย  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 
นายวชัรินทร     สงคทะเล     นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 
นางสาวปยวรรณ     ประสงคหิงษ  ผูชวยนักวิเคราะหนโยบายและแผน 
นายภาณ ุ     เทจอหอ  ผูชวยนักวิเคราะหนโยบายและแผน 
นางสาวอนงควดี     สังจะโปะ  ผูชวยนักวิเคราะหนโยบายและแผน 

 
 
 
 
 
 
 

 


