
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนการดำเนินงาน 
งบประมาณรายจายประจำป  พ.ศ.2564  

เพ่ิมเติม คร้ังที่ 1                                                                                                               
องคการบริหารสวนจังหวดันครราชสีมา 

 
 

                                       
 

 

 

 

 

 

 
 

ฝายนโยบายและแผน 
กองแผนและงบประมาณ 

มีนาคม  2564 
 

 





คำนำ 

 การจัดทำแผนการดำเนินงาน  ประจำป งบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่ มเติม  ครั้ งที่  1 ของ           
องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา  ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำ
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่  2) พ.ศ. 2559 และ        
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 600 ลงวันที่ 
29 มกราคม 2559  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ ว 6247 ลงวันที่ 
3 พฤศจิกายน 2560  และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0810.3/ว 6732 ลงวันที่ 6 
พฤศจิกายน 2562  เพื่อเปนเครื่องมือทีส่ำคัญในการบริหารของผูบรหิารทองถ่ิน และควบคุมการดำเนินงานให
เปนไปอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

 องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา  ขอขอบคุณทุกสวนราชการที่ใหความรวมมือในการจัดทำ
แผนการดำเนินงาน  ตลอดจนพนักงานและลูกจางขององคการบริหารสวนจังหวัดทุกทาน  และหวังเปนอยางยิ่งวา
แผนการดำเนินงานฉบับนี้ จะเปนประโยชนในการปฏิบัติงาน  เปนเครื่องมือในการบริหารงานของผูบริหาร  
และควบคุมการดำเนินงานใหเปนไปอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
 
  
   
 องคการบรหิารสวนจังหวัดนครราชสีมา 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



สารบัญ 
 

                 เร่ือง                                                                            หนา 
 

สวนที่  2   บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                          1    

               ครุภัณฑ ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพิ่มเตมิ)       2 
                ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร                     3 - 4 
        ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ          5 - 6 
        ครุภัณฑคอมพิวเตอร           7 - 9 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

สวนที่ 2 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/

งบประมาณ 
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ครุภัณฑ  

ปงบประมาณ พ.ศ.2564 
 (เพิ่มเติม) 
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ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร 

 

๓ 



ผด.02/1

 
 

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

การ หลัก
1 โทรทัศน แอล อี ดี 

(LED TV) แบบ 
Smart TV

จัดซื้อโทรทัศน แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV 
ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล 
 ขนาด 55 นิ้ว จํานวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 
19,900 บาท 
จัดหาตามราคามาตรฐานครุภัณฑประจําป

39,800 อบจ.นม กอง
สาธารณสุข

(โอน คร้ังที่ 2)

39,800

1

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

5.ประเภทครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

2.2 แผนงานสาธารณสุข

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

รวมงบประมาณ
รวมโครงการ

ก.ย.
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ครุภัณฑไฟฟาและวิทย ุ
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รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ ครุภัณฑ ของครุภัณฑ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
1 ตูลําโพงเคลื่อนที่

พรอมแอมปในตัว

จัดซื้อตูลําโพงเคล่ือนที่พรอมแอมปในตัว จํานวน 2 ตู ราคา
ตูละ 5,500 บาท  คุณลักษณะเฉพาะสังเขป
-  ตูลําโพงพรอมแอมป 2 ทาง ขนาดลําโพง 12 นิ้ว
- แอมปกําลังวัตต 300 w @ 4 โอมห
- มาพรอมไมลลอยแบบไรสาย 2 ไมโครโฟน ยาน VHF
- มีชองตอ USB SD CARD และเลนเพลง MP3 ได
- Bluetooth
- มี EQ 5 Brand สําหรับปรับแตง
- ปรับแตงเสียง ECHO ได
- มีชองสําหรับเสียบไมคสาย 1 ชอง Phon Jack (เสียบ
กีตาร 1 ชอง)
- มีชองสําหรับเสียบไมคสาย 1 ชอง XLR
- ชองตอ AUX LINE IN (RCA) 1 ชอง
- ชองตอ AUX LINE OUT (RCA) 1 ชอง
- มีแบตเตอรี่สามารชารจในตัวได และสามารถใชงานได 8-9
 ชั่วโมง
- FREQUENCY RESPONSE: 50 Hz-20kHz
- มีลอลากพรอมมือจับสะดวกในการเคลื่อนยาย 
เปนครุภัณฑที่มิไดกําหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑแต
สามารถจัดซื้อไดตามราคาทองตลาด หรือในจังหวัดหรือ
ทองถิ่นน้ันๆ หรือราคาที่เคยจัดหาอยางประหยัด

11,000 อบจ.นม กอง
สาธารณสุข

(โอน คร้ังที่ 2)

11,000

1

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา
7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ

2.2 แผนงานสาธารณสุข

รวมงบประมาณ
รวมโครงการ

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

 ๖



 
 

ครุภัณฑคอมพิวเตอร 

 

๗ 
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13.ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร
 

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

การ หลัก
1 เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับ

งานสํานักงาน (จอแสดงภาพ
ขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว)

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงาน
สํานักงาน (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 
19 นิ้ว) จํานวน 4เครื่องๆ ละ 17,000 
บาท เปนไปตามคุณลักษณะพื้นฐานที่
ปรากฏตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร 
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
ฉบับลาสุด

68,000 อบจ.นม. กองแผน
และ

งบประมาณ

(โอน คร้ังที่ 2)

2 ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ
สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร 
และเครื่องคอมพิวเตอร
โนตบุก แบบสิทธิการใชงาน
ประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน 
(OEM) ที่มีลิขสิทธ์ิถูกตอง
ตามกฎหมาย

จัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับ
เครื่องคอมพิวเตอร และเครื่องคอมพิวเตอร
โนตบุก แบบสิทธิการใชงานประเภทติดตั้ง
มาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธ์ิถูกตอง
ตามกฎหมาย จํานวน 4 ชุดๆละ 3,800 
บาท เปนไปตามคุณลักษณะพื้นฐานที่
ปรากฏตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร 
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
ฉบับลาสุด

15,200 อบจ.นม. กองแผน
และ

งบประมาณ

(โอน คร้ังที่ 2)

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

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

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

การ หลัก

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

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

3 เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 
800 VA

จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA  
จํานวน 4 เครื่องๆ ละ 2,500 บาท
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีกําลังไฟฟาดานนอกไมนอยกวา 800 VA
 (480 Watts) 
- สามารถสํารองไฟฟาไดไมนอยกวา 15 
นาที
เปนไปตามคุณลักษณะพื้นฐานที่ปรากฏตาม
เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอร
  กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
ฉบับลาสุด

10,000 อบจ.นม. กองแผน
และ

งบประมาณ

(โอน คร้ังที่ 2)

4 เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED
 ขาวดํา (18  หนา/นาที)

จัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา 
(18  หนา/นาที) จํานวน 2 เครื่องๆ ละ 
2,600 บาท เปนไปตามคุณลักษณะ
พื้นฐานที่ปรากฏตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ฉบับลาสุด

5,200 อบจ.นม. กองแผน
และ

งบประมาณ

(โอน คร้ังที่ 2)

98,400

4

รวมงบประมาณ

รวมโครงการ

9



 
ที่ปรึกษา 

 
นางยลดา    หวังศุภกิจโกศล  นายกองคการบรหิารสวนจงัหวัดนครราชสีมา 
นายสมเกียรติ  ตันดิลกตระกลู  รองนายกองคการบริหารสวนจงัหวัดนครราชสีมา 
นายไพศาล  สมุทรเผาจินดา  รองปลัดองคการบรหิารสวนจงัหวัด รักษาราชการแทน 

    ปลัดองคการบรหิารสวนจังหวัดนครราชสีมา  
    

คณะทำงาน 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


