
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนการดำเนินงาน 
งบประมาณรายจายประจำป  พ.ศ.2564  

เพิ่มเติม ครั้งที่ 2                                                                                              
องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

 
 

                                       
 

 

 

 

 

                                                   

               
 

ฝายวิเคราะหนโยบายและแผน 
กองยุทธศาสตรและงบประมาณ 

สิงหาคม  2564 





 
 

คำนำ 

 การจัดทำแผนการดำเนินงาน  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่ม เติม ครั้ งที่  2  ของ           
องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา  ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำ
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่  2) พ.ศ. 2559 และ        
(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนท่ีสุด ที่ มท 0810.2/ว 600 ลงวันที่ 
29 มกราคม 2559  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ ว 6247 ลงวันที่ 
3 พฤศจิกายน 2560  และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ที่ มท 0810.3/ว 6732 ลงวันท่ี 6 
พฤศจิกายน 2562  เพื่อเปนเครื่องมือที่สำคัญในการบริหารของผูบริหารทองถ่ิน และควบคุมการดำเนินงานให
เปนไปอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

 องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา  ขอขอบคุณทุกสวนราชการที่ใหความรวมมือในการจัดทำ
แผนการดำเนินงาน  ตลอดจนพนักงานและลูกจางขององคการบริหารสวนจังหวัดทุกทาน  และหวังเปนอยางยิ่งวา
แผนการดำเนินงานฉบับนี้ จะเปนประโยชนในการปฏิบัติงาน  เปนเครื่องมือในการบริหารงานของผูบริหาร  
และควบคุมการดำเนินงานใหเปนไปอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
 
  
   
 องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 

สวนที่ 2 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/

งบประมาณ 
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บัญชีสรปุโครงการ/กิจกรรม/ 

งบประมาณ  
ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

(เพิ่มเติม) 
๒ 



ผด 01

ยุทธศาสตร จํานวนโครงการ คิดเปนรอยละของ จํานวนงบประมาณ คิดเปนรอยละของ หนวยงาน

แผนงาน ที่ดําเนินการ โครงการทั้งหมด (บาท) งบประมาณทั้งหมด รับผิดชอบหลัก

2. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการศึกษา
แผนงาน 2.1 การศึกษา 3 20.00% 12,968,654 29.88% สํานักการศึกษา ศาสนา และ

วัฒนธรรม

รวม 3 20.00% 12,968,654 29.88%

6.  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

แผนงาน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา 12 80.00% 30,436,300 70.12% สํานักชาง

รวม 12 80.00% 30,436,300 70.12%

รวมท้ังสิ้น 15 100.00% 43,404,954 100.00%

บัญชีสรุปจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  เพ่ิมเติม คร้ังที่ 2 องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 
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สำนักการศึกษา  
ศาสนา และวัฒนธรรม 

 

 
๔ 



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานพัฒนาการศึกษา
 

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ มี.ค. เหตุ

การ หลัก
1 กอสรางอาคารเรียน 3 

ชั้น 12 หองเรียน (ตอก
เสาเข็ม) โรงเรียนหนอง
บัวพิทยาคม

คาใชจายตามโครงการกอสรางอาคาร
เรียน 3 ชั้น 12 หองเรียน (ตอกเสาเข็ม)
 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม จํานวน 1 
แหง 
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม 
กําหนด)  

7,300,000 โรงเรียน
หนองบัว
พิทยาคม
อําเภอคง

สํานัก
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

(โอน คร้ังที่ 9)
(เพิ่มเติม  
ครั้งที่ 7
2/2.1 /14)

2 กอสรางอาคารเรียน 3 
ชั้น 12 หองเรียน 
โรงเรียนบานใหญพิทยา
คม

คาใชจายตามโครงการกอสรางอาคาร
เรียน 3 ชั้น 12 หองเรียน  โรงเรียน
บานใหญพิทยาคม จํานวน 1 แหง (ตาม
แบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม 
กําหนด) 

5,394,654 โรงเรียนบาน
ใหญพิทยาคม
อําเภอครบุรี

สํานัก
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

(โอน คร้ังที่ 9)
(เพิ่มเติม  
ครั้งที่ 7   
 2/2.1 /6)

3 โครงการถมดินสระน้ํา 
โรงเรียนสูงเนิน

คาใชจายในการถมดินสระน้ํา ขนาดกวาง
 50.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร ลึก
เฉลี่ย 3.50 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 
หรือมีปริมาตรดินถมไมนอยกวา 
1,660.21 ลูกบาศกเมตร (ตามแบบ
และรายละเอียดที่องคการบริหารสวน
จังหวัดนครราชสีมากําหนด)

274,000 โรงเรียน
สูงเนิน
อําเภอ
สูงเนิน

สํานัก
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

(โอน คร้ังที่ 9)
(เพิ่มเติม  
ครั้งที่ 3   
2/2.1/162)

12,968,654
3

รวมงบประมาณ
รวมโครงการ

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

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

2.1 แผนงานการศึกษา

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564ลําดับ
ที่

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ
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สำนักชาง 
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ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
 

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ มี.ค. เหตุ

การ หลัก
1 ปรับปรุงผิวถนนจราจร

หินคลุก สายบานหนอง
โพธิ์ หมูที่ 4 ตําบล
เมืองนาท อําเภอขาม
สะแกแสง-บานโคก
เปราะหอม หมูที่ 3 
ตําบลพลสงคราม 
อําเภอโนนสูง จังหวัด
นครราชสีมา

ปรับปรุงผิวถนนจราจรหินคลุก กวาง 
4.00 เมตร ยาว 700 เมตร ตามแบบ
และรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.
2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 
พ.ศ.2562 ยุทธศาสตรการพัฒนา
โครงสรางพื้นฐาน อุตสาหกรรมและการ
โยธา หนา 18 ลําดับที่ 8 ตั้ง
งบประมาณไวที่ สํานักชาง

500,000 สายบานหนอง
โพธิ์ หมูที่ 4 

ตําบลเมืองนาท
 อําเภอขาม

สะแกแสง-บาน
โคกเปราะหอม
 หมูที่ 3 ตําบล
พลสงคราม 

อําเภอโนนสูง 
จังหวัด

นครราชสีมา

สํานักชาง (โอน ครั้งที่ 9)
(เพิ่มเติม 
คร้ังที่ 1    
6/3.1/8)

ส.ค.

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564ลําดับ
ที่

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

ก.ย.ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.
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ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
 

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ มี.ค. เหตุ

การ หลัก

ส.ค.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564ลําดับ
ที่

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

2 ถมดินในโรงเรียน 
(บริเวณกอสรางอาคาร
อเนกประสงค) โรงเรียน
สูงเนิน

ถมดินในโรงเรียน (บริเวณกอสราง
อาคารอเนกประสงค) โรงเรียนสูงเนิน 
ถมดินสูงเฉลี่ย 0.20 ม. จากระดับ 
0.00 หรือปริมาตรดินถมไมนอยกวา 
1,834 ลบ.ม. (ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

166,000 โรงเรียน
สูงเนิน
อําเภอ
สูงเนิน

สํานักชาง (โอน ครั้งที่ 9)
(เพิ่มเติม 
คร้ังที่ 4    
6/3.1/251)

3 กอสรางถนนลูกรัง บาน
หนองเม็กนอย หมูที่ 10
 สายถนนกรม
ชลประทาน ถึงถนน
หนองผักหวาน บาน
ศาลาหนองขอน ตําบล
บึงพะไล อําเภอแกง
สนามนาง จังหวัด
นครราชสีมา

กอสรางถนนลูกรัง กวาง 5.00 เมตร 
ยาว 350 เมตร หนา 0.20 เมตร 
หรือปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 1,750 
ลูกบาศกเมตร ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด

450,000 บานหนองเม็ก
นอย หมูที่ 10 
สายถนนกรม
ชลประทาน ถึง
ถนนหนอง
ผักหวาน บาน
ศาลาหนองขอน
 ตําบลบึงพะไล
 อําเภอแกง
สนามนาง 
จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักชาง (โอน ครั้งที่ 9)
(เปลี่ยนแปลง
คร้ังที่ 9    
6/3.1/9)
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ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
 

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ มี.ค. เหตุ

การ หลัก

ส.ค.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564ลําดับ
ที่

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

4 กอสรางถนนหินคลุก
บานหนองเม็กนอย หมูที่
 10 สายถนนกรม
ชลประทาน ถึงลําหวย
ขี้หนู เชื่อมบานศาลา
หนองขอน ตําบลบึง
พะไล อําเภอแกงสนาม
นาง จังหวัดนครราชสีมา

กอสรางถนนหินคลุก กวาง 5.00 เมตร
 ยาว 335 เมตร หนา 0.20 เมตร 
หรือปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา 
1,675 ลูกบาศกเมตร ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด

450,000 บานหนองเม็ก
นอย หมูที่ 10 
สายถนนกรม
ชลประทาน ถึง
ลําหวยขี้หนู 
เชื่อมบานศาลา
หนองขอน 
ตําบลบึงพะไล 
อําเภอแกง
สนามนาง 
จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักชาง (โอน ครั้งที่ 9)
(เปลี่ยนแปลง
คร้ังที่ 9    
6/3.1/8)
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ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
 

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ มี.ค. เหตุ

การ หลัก

ส.ค.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564ลําดับ
ที่

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

5 กอสรางถนนหินคลุก
บานหนองสะเดา หมูที่ 
6 สายถนนบานหนอง
สะเดา ถึงถนนบานแกง
โก ไปถนนหมายเลข 
202 เชื่อมตําบลบาน
ลาดใหญ อําเภอเมือง 
จังหวัดชัยภูมิ

กอสรางถนนหินคลุก กวาง 4.00 เมตร
 ยาว 415 เมตร หนา 0.20 เมตร 
หรือมีปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา 
1,660 ลูกบาศกเมตร ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด 

450,000 บานหนอง
สะเดา หมูที่ 6
 สายถนนบาน
หนองสะเดา 
ถึงถนนบานแกง
โก ไปถนน
หมายเลข 202
 เชื่อมตําบล
บานลาดใหญ 
อําเภอเมือง 
จังหวัดชัยภูมิ

สํานักชาง (โอน ครั้งที่ 9)
(เปลี่ยนแปลง
คร้ังที่ 9    
6/3.1/7)
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ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
 

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ มี.ค. เหตุ

การ หลัก

ส.ค.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564ลําดับ
ที่

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

6 กอสรางถนนหินคลุก 
หมูที่ 1 บานศูนยกลาง
(ฉางมาลี) ถนน
หมายเลข 202 ถึงหมูที่
 6 บานหนองสะเดา 
เชื่อมบานหนองโดน - 
บานหินลาด ตําบลโนน
สําราญ อําเภอแกง
สนามนาง จังหวัด
นครราชสีมา เชื่อมถนน
หมายเลข 5041 ไป
บานลําชี อําเภอเมือง 
จังหวัดชัยภูมิ

กอสรางถนนหินคลุก กวาง 5.00 เมตร
 ยาว 335 เมตร หนา 0.20 เมตร 
หรือมีปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา 
1,675 ลูกบาศกเมตร ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด

450,000 หมูที่ 1 บาน
ศูนยกลาง(ฉาง
มาลี) ถนน
หมายเลข 202 
ถึงหมูที่ 6 บาน
หนองสะเดา 
เช่ือมบานหนอง
โดน - บานหินลาด
 ตําบลโนนสําราญ
 อําเภอแกงสนาม
นาง จังหวัด
นครราชสีมา 
เช่ือมถนน
หมายเลข 5041 
ไปบานลําชี อําเภอ
เมือง จังหวัดชัยภูมิ

สํานักชาง (โอน ครั้งที่ 9)
(เปลี่ยนแปลง
คร้ังที่ 9    
6/3.1/6)

11



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
 

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ มี.ค. เหตุ

การ หลัก

ส.ค.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564ลําดับ
ที่

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

7 โครงการเพิ่มแสงสวาง
โดยใชพลังงาน
แสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar 
Cell) ถนนสาย อบจ.น
ม. 04306 บ.ตะโก - 
บ.ชอระกา อ.คง จ.
นครราชสีมา

คาติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย (LED Street Light Solar
 Cell) จํานวน 69 ตน 
ประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย LED
 Street Light Solar Cell 60 W. 
พรอมอุปกรณครบชุด
1.1 แผงโซลาเซลลชนิด 
Monnocrystalline Type ขนาดไม
นอยกวา 85 W
1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 
12V,24Ah จํานวน 2 ลูก/ชุด 
1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย ความสวางไมนอยกวา 
6,000 ลูเมน มีสวิตซปด-เปด ปรับกม
หรือเงยได สามารถตรวจจับการ
เคลื่อนไหวอัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความ
สวาง

4,134,700 บ.ตะโก - บ.ชอ
ระกา อ.คง จ.
นครราชสีมา

สํานักชาง (โอน ครั้งที่ 9)
(เปลี่ยนแปลง
คร้ังที่ 10    
6/3.1/32)

12



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
 

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ มี.ค. เหตุ

การ หลัก

ส.ค.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564ลําดับ
ที่

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

1.4 หลอด LED ชนิด High Power 
สามารถเปดตอเน่ืองไมต่ํากวา 50,000
 ชั่วโมง อัตราการใชพลังงานไฟฟา 60
 W.+/-5%
2. เสาเหล็กชุบกัลวาไนซ มีขนาดสูงไม
นอยกวา 6 เมตร พรอมตอมอ
3. คาแรงการติดตั้งพรอมเครื่องจักร
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. 
กําหนด)

(โอน ครั้งที่ 9)
(เปลี่ยนแปลง
คร้ังที่ 10    
6/3.1/32)

13



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
 

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ มี.ค. เหตุ

การ หลัก

ส.ค.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564ลําดับ
ที่

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

8 โครงการเพิ่มแสงสวาง
โดยใชพลังงาน
แสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar 
Cell) ถนนสาย อบจ.น
ม. 12202 บ.ดอน
คนทา - บ.หนองหวา 
อ.บัวใหญ จ.นครราชสีมา

คาติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย (LED Street Light Solar
 Cell) จํานวน 64 ตน 
ประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย LED
 Street Light Solar Cell 60 W. 
พรอมอุปกรณครบชุด
1.1 แผงโซลาเซลลชนิด 
Monnocrystalline Type ขนาดไม
นอยกวา 85 W
1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 
12V,24Ah จํานวน 2 ลูก/ชุด 
1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย ความสวางไมนอยกวา 
6,000 ลูเมน มีสวิตซปด-เปด ปรับกม
หรือเงยได สามารถตรวจจับการ
เคลื่อนไหวอัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความ
สวาง

3,835,000 บ.ดอนคนทา -
 บ.หนองหวา 
อ.บัวใหญ จ.
นครราชสีมา

สํานักชาง (โอน ครั้งที่ 9)
(เปลี่ยนแปลง
คร้ังที่ 10    
6/3.1/75)

14



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
 

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ มี.ค. เหตุ

การ หลัก

ส.ค.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564ลําดับ
ที่

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

1.4 หลอด LED ชนิด High Power 
สามารถเปดตอเน่ืองไมต่ํากวา 50,000
 ชั่วโมง อัตราการใชพลังงานไฟฟา 60
 W.+/-5%
2. เสาเหล็กชุบกัลวาไนซ มีขนาดสูงไม
นอยกวา 6 เมตร พรอมตอมอ
3. คาแรงการติดตั้งพรอมเครื่องจักร
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. 
กําหนด)

(โอน ครั้งที่ 9)
(เปลี่ยนแปลง
คร้ังที่ 10    
6/3.1/75)

15



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
 

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ มี.ค. เหตุ

การ หลัก

ส.ค.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564ลําดับ
ที่

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

9 โครงการเพิ่มแสงสวาง
โดยใชพลังงาน
แสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar 
Cell) ถนนสาย อบจ.น
ม. 08306 บ.ตะเคียน
ใหญ - บ.ปราสาท อ.
ดานขุนทด จ.
นครราชสีมา

คาติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย (LED Street Light Solar
 Cell) จํานวน 140 ตน 
ประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย LED
 Street Light Solar Cell 60 W. 
พรอมอุปกรณครบชุด
1.1 แผงโซลาเซลลชนิด 
Monnocrystalline Type ขนาดไม
นอยกวา 85 W
1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 
12V,24Ah จํานวน 2 ลูก/ชุด 
1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย ความสวางไมนอยกวา 
6,000 ลูเมน มีสวิตซปด-เปด ปรับกม
หรือเงยได สามารถตรวจจับการ
เคลื่อนไหวอัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความ
สวาง

8,315,800 บ.ตะเคียนใหญ
 - บ.ปราสาท 
อ.ดานขุนทด 
จ.นครราชสีมา

สํานักชาง (โอน ครั้งที่ 9)
(เปลี่ยนแปลง
คร้ังที่ 10    
6/3.1/53)
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ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
 

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ มี.ค. เหตุ

การ หลัก

ส.ค.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564ลําดับ
ที่

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

1.4 หลอด LED ชนิด High Power 
สามารถเปดตอเน่ืองไมต่ํากวา 50,000
 ชั่วโมง อัตราการใชพลังงานไฟฟา 60
 W.+/-5%
2. เสาเหล็กชุบกัลวาไนซ มีขนาดสูงไม
นอยกวา 6 เมตร พรอมตอมอ
3. คาแรงการติดตั้งพรอมเครื่องจักร
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. 
กําหนด)

(โอน ครั้งที่ 9)
(เปลี่ยนแปลง
คร้ังที่ 10    
6/3.1/53)

17



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
 

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ มี.ค. เหตุ

การ หลัก

ส.ค.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564ลําดับ
ที่

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

10 โครงการเพิ่มแสงสวาง
โดยใชพลังงาน
แสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar 
Cell) ถนนสาย อบจ.น
ม. 01201 บ.บุ - บ.
ลองตอง อ.เมือง จ.
นครราชสีมา

คาติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย (LED Street Light Solar
 Cell) จํานวน 60 ตน 
ประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย LED
 Street Light Solar Cell 60 W. 
พรอมอุปกรณครบชุด
1.1 แผงโซลาเซลลชนิด 
Monnocrystalline Type ขนาดไม
นอยกวา 85 W
1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 
12V,24Ah จํานวน 2 ลูก/ชุด 
1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย ความสวางไมนอยกวา 
6,000 ลูเมน มีสวิตซปด-เปด ปรับกม
หรือเงยได สามารถตรวจจับการ
เคลื่อนไหวอัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความ
สวาง

3,595,300 บ.บุ - บ.ลอง
ตอง อ.เมือง จ.
นครราชสีมา

สํานักชาง (โอน ครั้งที่ 9)
(เปลี่ยนแปลง
คร้ังที่ 10    
6/3.1/1)
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ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
 

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ มี.ค. เหตุ

การ หลัก

ส.ค.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564ลําดับ
ที่

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

1.4 หลอด LED ชนิด High Power 
สามารถเปดตอเน่ืองไมต่ํากวา 50,000
 ชั่วโมง อัตราการใชพลังงานไฟฟา 60
 W.+/-5%
2. เสาเหล็กชุบกัลวาไนซ มีขนาดสูงไม
นอยกวา 6 เมตร พรอมตอมอ
3. คาแรงการติดตั้งพรอมเครื่องจักร
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. 
กําหนด)

(โอน ครั้งที่ 9)
(เปลี่ยนแปลง
คร้ังที่ 10    
6/3.1/1)
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ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
 

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ มี.ค. เหตุ

การ หลัก

ส.ค.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564ลําดับ
ที่

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

11 โครงการเพิ่มแสงสวาง
โดยใชพลังงาน
แสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar 
Cell) ถนนสาย อบจ.น
ม. 10204 บ.กลึง - 
บ.หนองสะแก อ.โนนสูง
 จ.นครราชสีมา

คาติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย (LED Street Light Solar
 Cell) จํานวน 55 ตน 
ประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย LED
 Street Light Solar Cell 60 W. 
พรอมอุปกรณครบชุด
1.1 แผงโซลาเซลลชนิด 
Monnocrystalline Type ขนาดไม
นอยกวา 85 W
1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 
12V,24Ah จํานวน 2 ลูก/ชุด 
1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย ความสวางไมนอยกวา 
6,000 ลูเมน มีสวิตซปด-เปด ปรับกม
หรือเงยได สามารถตรวจจับการ
เคลื่อนไหวอัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความ
สวาง

3,295,700 บ.กลึง - บ.
หนองสะแก อ.
โนนสูง จ.
นครราชสีมา

สํานักชาง (โอน ครั้งที่ 9)
(เปลี่ยนแปลง
คร้ังที่ 10    
6/3.1/64)
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ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
 

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ มี.ค. เหตุ

การ หลัก

ส.ค.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564ลําดับ
ที่

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

1.4 หลอด LED ชนิด High Power 
สามารถเปดตอเน่ืองไมต่ํากวา 50,000
 ชั่วโมง อัตราการใชพลังงานไฟฟา 60
 W.+/-5%
2. เสาเหล็กชุบกัลวาไนซ มีขนาดสูงไม
นอยกวา 6 เมตร พรอมตอมอ
3. คาแรงการติดตั้งพรอมเครื่องจักร
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. 
กําหนด)

(โอน ครั้งที่ 9)
(เปลี่ยนแปลง
คร้ังที่ 10    
6/3.1/64)
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ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
 

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ มี.ค. เหตุ

การ หลัก

ส.ค.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564ลําดับ
ที่

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

12 โครงการเพิ่มแสงสวาง
โดยใชพลังงาน
แสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar 
Cell) ถนนสาย อบจ.น
ม. 10206 มิตรภาพ -
 บ.หนองโจด อ.โนนสูง 
จ.นครราชสีมา

คาติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย (LED Street Light Solar
 Cell) จํานวน 80 ตน 
ประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย LED
 Street Light Solar Cell 60 W. 
พรอมอุปกรณครบชุด
1.1 แผงโซลาเซลลชนิด 
Monnocrystalline Type ขนาดไม
นอยกวา 85 W
1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 
12V,24Ah จํานวน 2 ลูก/ชุด 
1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย ความสวางไมนอยกวา 
6,000 ลูเมน มีสวิตซปด-เปด ปรับกม
หรือเงยได สามารถตรวจจับการ
เคลื่อนไหวอัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความ
สวาง

4,793,800 ถนนสาย อบ
จ.นม. 10206
 มิตรภาพ - บ.
หนองโจด อ.
โนนสูง จ.
นครราชสีมา

สํานักชาง (โอน ครั้งที่ 9)
(เปลี่ยนแปลง
คร้ังที่ 10    
6/3.1/66)
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ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
 

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ มี.ค. เหตุ

การ หลัก

ส.ค.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564ลําดับ
ที่

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

1.4 หลอด LED ชนิด High Power 
สามารถเปดตอเน่ืองไมต่ํากวา 50,000
 ชั่วโมง อัตราการใชพลังงานไฟฟา 60
 W.+/-5%
2. เสาเหล็กชุบกัลวาไนซ มีขนาดสูงไม
นอยกวา 6 เมตร พรอมตอมอ
3. คาแรงการติดตั้งพรอมเครื่องจักร
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. 
กําหนด)

(โอน ครั้งที่ 9)
(เปลี่ยนแปลง
คร้ังที่ 10    
6/3.1/66)

30,436,300
12

รวมงบประมาณ
รวมโครงการ
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ผด.02/1

5.ประเภทครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร
 

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

การ หลัก
1 กลองถายภาพนิ่ง จัดซื้อกลองถายภาพนิ่ง จํานวน 1 ตัวๆละ

 250,000 บาท
โดยมีคุณลักษณะพอสังเขปดังนี้
-กลองดิจิตอลมีเซนเซอร ขนาด Full 
Frame (35 mm)
-เซนเซอรความละเอียด 30 ลานพิกเซล
-ระบบออโตโฟกัส 45 จุด
-ถายตอเนื่องได 6.5 เฟรม ตอ 1 วินาที
-ความไวแสง 100-40000 (ขยายไดถึง 
50-102400)
-หนาจอสัมผัส
-มี wifi และ NFC
-รองรับการด SD
-รองรับ USB 3.0 และ HDMI
-พรอมเลนส 3 ชวง
 -wide (17-40)
 -Normal (24-105f4)
 -Tele (70-200f2.8)
-เปนครุภัณฑ ที่ไมปรากฏในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ แตหาซื้อไดตามราคาใน
ทองตลาด (ราคาทองตลาด)

250,000 อบจ.
นครราชสีมา

สํานักปลัดฯ (โอน คร้ังที่ 9)

ส.ค.

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ก.ย.ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.
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ผด.02/1

5.ประเภทครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร
 

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

การ หลัก
ส.ค.

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

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

2 กลองถายภาพเคลื่อนไหว จัดซื้อกลองถายภาพเคลื่อนไหว จํานวน 2
 ตัวๆละ 75,000 บาท
โดยมีคุณลักษณะพอสังเขปดังนี้
-ขนาดเซนเซอรไมนอยกวา 1/3 นิ้ว
-บันทึกภาพไมต่ํากวาระบบ FullHD 
ขนาด1920x1080 P ที่ 60 เฟรม/วินาที
-ซูมภาพดวยระบบ Optical Zoom Lens 
ไมนอยกวา 10 เทา
-ซูมภาพดวยระบบ Digital Zoom ไม
นอยกวา 48 เทา
-ใชไดทั้งระบบ Auto และ Manual
-จอภาพขนาดไมนอยกวา 3 นิ้ว และชอง
มองภาพมีขนาดไมต่ํากวา 0.6 ซม.
-มีชองเสียบหูฟงขนาด 3.5 มม.
-มีชองเสียบไมโครโฟน
-โอนถายขอมูลดวยระบบ HDMI
-บันทึกขอมูลดวยเมมโมรี่การด
-เปนครุภัณฑ ที่ไมปรากฏในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ แตหาซื้อไดตามราคาใน
ทองตลาด (ราคาทองตลาด)

150,000 อบจ.
นครราชสีมา

สํานักปลัดฯ (โอน คร้ังที่ 9)
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ผด.02/1

5.ประเภทครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร
 

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

การ หลัก
ส.ค.

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

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

3 เครื่องสลับสัญญาณภาพ จัดซื้อเคร่ืองสลับสัญญาณภาพ จํานวน 1 
ชุดๆละ 12,800 บาท
โดยมีคุณลักษณะพอสังเขปดังนี้
-สลับสัญญาณระหวาง 4 CH HDMI input
 ไดแบบไรรอยตอ ไมมีภาพดําใหเปน 
(Seamless switch)
-มีเอฟเฟค ระหวางสลับภาพใหเลือกใช 
(Transitions effect)
-รองรับการเลือกใชแหลงเสียงจาก
ภายนอกผานทางชอง mini jack หรือ 
เลือกใชเสียงจาก HDMI
-มี T-bar  สําหรับใชสลับสัญญาณภาพ 
หรือเลือกใชปุมกดเพื่อสลับภาพก็ได
-มี App สําหรับควบคุมผาน LAN 
- รองรับการแสดงภาพแบบ PIP
-มี Preview monitor ในตัวชวยใหภาพ
จากแหลงสัญญาณตางๆกอนสลับภาพ
-มีชองตอ USB 3.0 สําหรับใช PC
-เปนครุภัณฑ ที่ไมปรากฏในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ แตหาซื้อไดตามราคาใน
ทองตลาด (ราคาทองตลาด)

12,800 อบจ.
นครราชสีมา

สํานักปลัดฯ (โอน คร้ังที่ 9)

412,800
3

รวมงบประมาณ
รวมโครงการ

28



ผด.02/1

5.ประเภทครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร
 

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

การ หลัก

1 โทรทัศน แอล อี ดี (LED 
TV) แบบ Smart TV ขนาด
 55 นิ้ว

จัดซื้อโทรทัศน แอล อี ดี (LED TV) แบบ
 Smart TV  ระดับความละเอียดจอภาพ
 3840x2160 พิกเซล ขนาด 55 นิ้ว 
จํานวน 1 เครื่องๆละ 19,900 บาท
จัดหาตามราคามาตรฐานครุภัณฑ
ประจําป

19,900 อบจ.
นครราชสีมา

สํานักงาน
เลขานุการฯ

(โอน คร้ังที่ 9)

2 โทรทัศน แอล อี ดี (LED 
TV) แบบ Smart TV  
ขนาด 65 นิ้ว

จัดซื้อโทรทัศน แอล อี ดี (LED TV) แบบ
 Smart TV  ระดับความละเอียดจอภาพ
 3840x2160 พิกเซล ขนาด 65 นิ้ว 
จํานวน 2 เครื่องๆละ 27,700 บาท
จัดหาตามราคามาตรฐานครุภัณฑ
ประจําป

55,400 อบจ.
นครราชสีมา

สํานักงาน
เลขานุการฯ

(โอน คร้ังที่ 9)

75,300
2

รวมงบประมาณ
รวมโครงการ

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

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

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
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ผด.02/1

6.ประเภทครุภัณฑงานบานงานครัว
 

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

การ หลัก
1 ตูเย็น ขนาด 9 คิวบิกฟุต จัดซื้อตูเย็น ขนาด 9 คิวบิกฟุต จํานวน

 1 ตูๆละ 14,500 บาท
จัดหาตามราคามาตรฐานครุภัณฑ
ประจําป

14,500 อบจ.
นครราชสีมา

สํานักงาน
เลขานุการฯ

(โอน คร้ังที่ 9)

14,500
1

รวมงบประมาณ
รวมโครงการ

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

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

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

การ หลัก
1 เครื่องถายเอกสาร ระบบ

ดิจิตอล (ขาว-ดํา) 
ความเร็ว 40 แผนตอนาที

จัดซื้อเครื่องถายเอกสาร ระบบดิจิตอล 
(ขาว-ดํา) ความเร็ว 40 แผนตอนาที 
จํานวน 1 เครื่องๆละ 180,000 บาท
จัดหาตามราคามาตรฐานครุภัณฑ
ประจําป

180,000 อบจ.
นครราชสีมา

สํานักปลัดฯ (โอน คร้ังที่ 9)

2 เครื่องปรับอากาศ แบบ
ติดผนัง (ระบบ Inverter)
 ขนาด 12,000 บีทียู

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง 
(ระบบ Inverter) ขนาด 12,000 บีที
ยู จํานวน 3 เครื่องๆละ 19,500 บาท
จัดหาตามราคามาตรฐานครุภัณฑ
ประจําป

58,500 อบจ.
นครราชสีมา

สํานักปลัดฯ (โอน คร้ังที่ 9)

3 เครื่องปรับอากาศ แบบ
ติดผนัง (ระบบ Inverter)
 ขนาด 18,000 บีทียู

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง 
(Inverter) ขนาด 18,000 บีทียู 
จํานวน 4 เครื่องๆละ 29,600 บาท
จัดหาตามราคามาตรฐานครุภัณฑ
ประจําป

118,400 อบจ.
นครราชสีมา

สํานักปลัดฯ (โอน คร้ังที่ 9)

ส.ค.มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ก.ย.ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.
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10.ประเภทครุภัณฑสํานักงาน
 

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

การ หลัก
ส.ค.มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

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

4 เครื่องปรับอากาศ แบบ
ติดผนัง (ระบบ Inverter)
 ขนาด 24,000 บีทียู

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง 
(Inverter) ขนาด 24,000 บีทียู 
จํานวน 4 เครื่องๆละ 39,800 บาท
จัดหาตามราคามาตรฐานครุภัณฑ
ประจําป

159,200 อบจ.
นครราชสีมา

สํานักปลัดฯ (โอน คร้ังที่ 9)

5 เครื่องปรับอากาศ แบบ
ติดผนัง (ระบบ Inverter)
 ขนาด 30,000 บีทียู

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง 
(ระบบ Inverter) ขนาด 30,000 บีที
ยู จํานวน 1 เครื่องๆละ 59,900 บาท
เปนครุภัณฑ ที่ไมปรากฏในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ แตหาซ้ือไดตามราคา
ในทองตลาด (ราคาทองตลาด)

59,900 อบจ.
นครราชสีมา

สํานักปลัดฯ (โอน คร้ังที่ 9)

6 ตูเหล็กเก็บเอกสารบาน
เลื่อนทึบ 4 ฟุต 

จัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนทึบ 
4 ฟุต จํานวน 4 ตูๆละ 4,500 บาท
เปนครุภัณฑ ที่ไมปรากฏในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ แตหาซ้ือไดตามราคา
ในทองตลาด (ราคาทองตลาด)

18,000 อบจ.
นครราชสีมา

สํานักปลัดฯ (โอน คร้ังที่ 9)
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10.ประเภทครุภัณฑสํานักงาน
 

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

การ หลัก
ส.ค.มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

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

7 โตะทํางานไม จัดซื้อโตะทํางานไม จํานวน 4 ตัวๆละ 
3,800 บาท เปนครุภัณฑ ที่ไมปรากฏ
ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ แตหา
ซื้อไดตามราคาในทองตลาด (ราคา
ทองตลาด)

15,200 อบจ.
นครราชสีมา

สํานักปลัดฯ (โอน คร้ังที่ 9)

8 เกาอ้ีสํานักงาน มีทาวแขน
 มีลอเลื่อน ที่นั่งและพนัก
พิงบุฟองน้ํา หุมหนังเทียม
 ขาเหล็กชุบโครเมี่ยม 
ปรับระดับสูง-ต่ําดวยโชค

จัดซื้อเกาอ้ีสํานักงาน จํานวน 4 ตัวๆละ
 2,500 บาท เปนครุภัณฑ ที่ไมปรากฏ
ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ แตหา
ซื้อไดตามราคาในทองตลาด (ราคา
ทองตลาด)

10,000 อบจ.
นครราชสีมา

สํานักปลัดฯ (โอน คร้ังที่ 9)
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10.ประเภทครุภัณฑสํานักงาน
 

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

การ หลัก
ส.ค.มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

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

9 โทรศัพทเคลื่อนที่ (มือถือ) จัดซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่ (มือถือ) จํานวน
 1 เครื่องๆละ 7,000 บาท
โดยมีคุณลักษณะพอสังเขปดังนี้
-ขนาดหนาจอไมต่ํากวา 6 นิ้ว
-ความละเอียดไมนอยกวา 720x1600
 พิกเซล
-หนวยความจําไมนอยกวา 128 gb
-แบตเตอรี่ไมต่ํากวา 5000 mAh
-มีระบบ fast charging รองรับ 4G
-เปนครุภัณฑ ที่ไมปรากฏในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ แตหาซ้ือไดตามราคา
ในทองตลาด (ราคาทองตลาด)

7,000 อบจ.
นครราชสีมา

สํานักปลัดฯ (โอน คร้ังที่ 9)

626,200
9

รวมงบประมาณ
รวมโครงการ
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10.ประเภทครุภัณฑสํานักงาน
 

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

การ หลัก
1 โตะทํางานเหล็ก ขนาด 4

 ฟุต
จัดซื้อโตะทํางานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต 
จํานวน 3 ตัวๆ ละ 4,600 บาท
เปนครุภัณฑที่ไมปรากฏในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑแตหาซื้อไดตามราคา
ในทองตลาด

13,800 อบจ.
นครราชสีมา

สํานักคลัง (โอน คร้ังที่ 9)

2 เกาอ้ีสํานักงาน แบบหมุน
ได ปรับระดับได

จัดซื้อเกาอ้ีสํานักงาน แบบหมุนได ปรับ
ระดับได จํานวน 3 ตัวๆ ละ 2,500 
บาท
เปนครุภัณฑที่ไมปรากฏในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑแตหาซื้อไดตามราคา
ในทองตลาด

7,500 อบจ.
นครราชสีมา

สํานักคลัง (โอน คร้ังที่ 9)

3 เครื่องปรับอากาศ แบบ
แยกสวน แบบตั้งพื้นหรือ
แบบแขวน ขนาด 
24,000 บีทียู 

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน 
แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 
24,000 บีทียู จํานวน 13 ตัวๆ ละ 
32,400 บาท
เปนไปตามคุณลักษณะที่ปรากฏในใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑฉบับลาสุด

421,200 อบจ.
นครราชสีมา

สํานักคลัง (โอน คร้ังที่ 9)

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

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

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. ส.ค.มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.

4 โตะทํางานผูบริหาร จัดซื้อโตะทํางานผูบริหาร 
- ขนาดไมนอยกวา 180 x 85 x 75 
ซม. 
- ไมเนื้อแข็ง สีโอคแดง
- พรอมลิ้นชัก จํานวน 1 ตัว 
ราคา 32,000 บาท
เปนครุภัณฑที่ไมปรากฏในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ แตหาซ้ือไดตามราคา
ในทองตลาด

32,000 อบจ.
นครราชสีมา

สํานักคลัง (โอน คร้ังที่ 9)

5 ตูขางโตะทํางาน จัดซื้อตูขางโตะทํางาน
- ขนาดไมนอยกวา  110 x 35 x 50 
ซม. 
- สีโอคแดง
- มีรางคียบอรด
- มีลิ้นชักเก็บเอกสาร
- มีชองเก็บเอกสารบานเปด
จํานวน 1 ตัว ราคา 7,000 บาท
 -เปนครุภัณฑที่ไมปรากฏในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ แตหาซ้ือไดตามราคา
ในทองตลาด

7,000 อบจ.
นครราชสีมา

สํานักคลัง (โอน คร้ังที่ 9)

481,500
5

รวมงบประมาณ
รวมโครงการ
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10.ประเภทครุภัณฑสํานักงาน
 

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

การ หลัก
1 เกาอ้ีทํางาน จัดซื้อเกาอ้ีทํางาน มีลอเลื่อน มีที่ทาว

แขน ปรับระดับ สูง-ต่ําดวยโชค จํานวน
 4 ตัว ราคาตัวละ 2,500 บาท   
เปนครุภัณฑที่มิไดกําหนดในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑแตสามารถจัดซื้อ
ไดตามราคาทองตลาด หรือในจังหวัด
หรือทองถิ่นน้ันๆ หรือราคาที่เคยจัดหา
อยางประหยัด 

10,000 อบจ.
นครราชสีมา

กอง
ยุทธศาสตร

และ
งบประมาณ

(โอน คร้ังที่ 9)

2 โตะทํางานเหล็ก ขนาด 4
 ฟุต

จัดซื้อโตะทํางานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต  มี
ลิ้นชักขวา 3 ลิ้นชัก ลิ้นชักกลาง 1 
ลิ้นชัก จํานวน 4 ตัว  ราคาตัวละ 
4,600 บาท เปนครุภัณฑที่มิไดกําหนด
ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑแต
สามารถจัดซื้อ
ไดตามราคาทองตลาด หรือในจังหวัด
หรือทองถิ่นน้ันๆ หรือราคาที่เคยจัดหา
อยางประหยัด

18,400 อบจ.
นครราชสีมา

กอง
ยุทธศาสตร

และ
งบประมาณ

(โอน คร้ังที่ 9)

ส.ค.มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ก.ย.ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.
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10.ประเภทครุภัณฑสํานักงาน
 

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

การ หลัก
ส.ค.มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

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

3 ตูเหล็กบานเลื่อนกระจก 4
 ฟุต

จัดซื้อตูเหล็กบานเลื่อนกระจก 4 ฟุต 
ขนาดไมนอยกวา 120 x 40 x 87 
เซนติเมตร มีแผนชั้นปรับระดับ 2 ชั้น 
จํานวน  1 หลัง ราคาหลังละ 4,800 
บาท
เปนครุภัณฑที่มิไดกําหนดในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑแตสามารถจัดซื้อ
ไดตามราคาทองตลาด หรือในจังหวัด
หรือทองถิ่นน้ันๆ หรือราคาที่เคยจัดหา
อยางประหยัด  

4,800 อบจ.
นครราชสีมา

กอง
ยุทธศาสตร

และ
งบประมาณ

(โอน คร้ังที่ 9)
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10.ประเภทครุภัณฑสํานักงาน
 

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

การ หลัก
ส.ค.มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

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

4 เครื่องโทรศัพทระบบ
ดิจิตอล แบบ 2 
หมายเลขภายใน มีชอง
เชื่อมตอระบบเครือขาย 
(Network Interface)  
10/100 Mbps

จัดซื้อเครื่องโทรศัพทระบบดิจิตอล 
แบบ 2 หมายเลขภายใน  มีชอง
เชื่อมตอระบบเครือขาย (Network 
Interface)  10/100 Mbps  จํานวน
 45  เครื่อง  ราคาเครื่องละ  4,700 
บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
 - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย 
(Network Interface)  10/100 
Mbps 
 - ขนาดจอภาพแสดงผล 396 x 162
 พิกเซล  จอแสดงผลขาวดําแบบ
กราฟกปองกันแสงสะทอนพรอมแสง
พื้นหลังสีขาว (3.5 นิ้ว/89 มิลลิเมตร) 
 - ปุมบรรทัดที่ตั้งโปรแกรมได 2 
บรรทัด 
 - ปุมซอฟทคียที่ตั้งโปรแกรมได 4 
โปรแกรม  
 - สามารถเขาถึงระยะไกลผานมือถือ
โดยไมตองใชไคลแอนด VPN  

211,500 อบจ.
นครราชสีมา

กอง
ยุทธศาสตร

และ
งบประมาณ

(โอน คร้ังที่ 9)
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10.ประเภทครุภัณฑสํานักงาน
 

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

การ หลัก
ส.ค.มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

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

 -มีโปรโตคอลการสงสัญญาณรูปแบบ
SIP 
 - สามารถเชื่อมตอแบบ DHCP
 - สามารถรองรับการเชื่อมตอ
มาตรฐานแบบ 802-1p/q  
- สวิตซอิเล็กทรอนิกส Hook (EHS) 
รองรับ (AUX & USB) 
- รองรับการใชงานไฟฟารูปแบบ Poe 
ตามโครงการติดตั้งระบบโทรศัพท IP 
องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา
 เปนครุภัณฑที่มิไดกําหนดในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑแตสามารถจัดซื้อ
 ไดตามราคาทองตลาด หรือในจังหวัด
หรือทองถิ่นน้ันๆ หรือราคาที่เคยจัดหา
อยางประหยัด

(โอน คร้ังที่ 9)
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10.ประเภทครุภัณฑสํานักงาน
 

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

การ หลัก
ส.ค.มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

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

5 เครื่องโทรศัพทระบบ
ดิจิตอล แบบ 2 
หมายเลขภายใน  มีชอง
เชื่อมตอระบบเครือขาย 
(Network Interface)  
10/100/1000 Mbps

จัดซื้อเครื่องโทรศัพทระบบดิจิตอล 
แบบ 2 หมายเลขภายใน  มีชอง
เชื่อมตอระบบเครือขาย (Network 
Interface)  10/100/1000 Mbps 
จํานวน 5 เครื่องๆ ละ  6,700 บาท  
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย 
(Network Interface)  
10/100/1000 Mbps  
- ขนาดจอภาพแสดงผล 396 x 162 
พิกเซล จอแสดงผลขาวดําแบบกราฟก
ปองกันแสงสะทอนพรอมแสงพื้นหลังสี
ขาว (3.5 นิ้ว/89 มิลลิเมตร) 
-ปุมบรรทัดที่ตั้งโปรแกรมได 2 บรรทัด  
-ปุมซอฟทคียที่ตั้งโปรแกรมได 4 
โปรแกรม  
- สามารถเขาถึงระยะไกลผานมือถือโดย
ไมตองใชไคลแอนด VPN  

33,500 อบจ.
นครราชสีมา

กอง
ยุทธศาสตร

และ
งบประมาณ

(โอน คร้ังที่ 9)

43



ผด.02/1

10.ประเภทครุภัณฑสํานักงาน
 

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

การ หลัก
ส.ค.มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

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

 - มีโปรโตคอลการสงสัญญาณรูปแบบ 
SIP 
- สามารถเชื่อมตอแบบ DHCP 
- สามารถรองรับการเชื่อมตอมาตรฐาน
แบบ 802-1p/q  
- สวิตซอิเล็กทรอนิกส Hook (EHS) 
รองรับ (AUX & USB) 
- รองรับการใชงานไฟฟารูปแบบ Poe 
 ตามโครงการติดตั้งระบบโทรศัพท IP 
องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 
เปนครุภัณฑที่มิไดกําหนดในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑแตสามารถจัดซื้อ ได
ตามราคาทองตลาด หรือในจังหวัดหรือ
ทองถิ่นนั้นๆ หรือราคาที่เคยจัดหา
อยางประหยัด

(โอน คร้ังที่ 9)

278,200
5

รวมงบประมาณ
รวมโครงการ
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10.ประเภทครุภัณฑสํานักงาน
 

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

การ หลัก
1 โตะทํางานเหล็ก ขนาด 4

 ฟุต
จัดซื้อโตะทํางานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต 
จํานวน 4 ตัวๆ ละ 5,500 บาท เปน
ครุภัณฑที่ไมปรากฎในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ แตหาซ้ือไดตามราคา
ในทองตลาด

22,000 อบจ.
นครราชสีมา

 กอง
สวัสดิการ

สังคม

(โอน คร้ังที่ 9)

2 เกาอ้ีสํานักงาน จัดซื้อเกาอ้ีสํานักงาน จํานวน 4 ตัวๆ 
ละ 2,500 บาท เปนครุภัณฑที่ไม
ปรากฎในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ 
แตหาซ้ือไดตามราคาในทองตลาด

10,000 อบจ.
นครราชสีมา

 กอง
สวัสดิการ

สังคม

(โอน คร้ังที่ 9)

3 เกาอ้ีผูบริหาร จัดซื้อเกาอ้ีผูบริหาร จํานวน 1 ตัวๆ ละ
 8,000 บาท เปนครุภัณฑที่ไมปรากฎ
ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ แตหา
ซื้อไดตามราคาในทองตลาด

8,000 อบจ.
นครราชสีมา

 กอง
สวัสดิการ

สังคม

(โอน คร้ังที่ 9)

40,000
3

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

รวมงบประมาณ
รวมโครงการ

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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10.ประเภทครุภัณฑสํานักงาน
 

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

การ หลัก
1 โตะทํางานผูบริหาร (ขนาด

 80x160x76 ซม.)
จัดซื้อโตะทํางานสําหรับคณะผูบริหาร 
จํานวน 4 ตัวๆละ 9,250 บาท
โดยมีคุณลักษณะพอสังเขปดังนี้
ขนาด กวาง 80 x ยาว 160 x สูง 76
 ซม. มีลิ้นชักดานขาง มีกุญแจล็อค
เปนครุภัณฑ ที่ไมปรากฏในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ แตหาซ้ือไดตามราคา
ในทองตลาด (ราคาทองตลาด)

37,000 อบจ.
นครราชสีมา

สํานักงาน
เลขานุการฯ

(โอน คร้ังที่ 9)

2 โตะทํางานผูบริหาร (ขนาด
 70x140x76 ซม.)

จัดซื้อโตะทํางานสําหรับคณะผูบริหาร 
จํานวน 1 ตัวๆละ 8,000 บาท
โดยมีคุณลักษณะพอสังเขปดังนี้
ขนาด กวาง 70 x ยาว 140 x สูง 76
 ซม. มีลิ้นชักดานขาง มีกุญแจล็อค
เปนครุภัณฑ ที่ไมปรากฏในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ แตหาซ้ือไดตามราคา
ในทองตลาด (ราคาทองตลาด)

8,000 อบจ.
นครราชสีมา

สํานักงาน
เลขานุการฯ

(โอน คร้ังที่ 9)

ส.ค.มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ก.ย.ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.
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10.ประเภทครุภัณฑสํานักงาน
 

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

การ หลัก
ส.ค.มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

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

3 เกาอ้ีสํานักงาน หมุนได 
ลอเลื่อน ปรับสูง-ต่ําได

จัดซื้อเกาอ้ีสํานักงาน จํานวน 15 ตัวๆ
ละ 2,800 บาท
โดยมีคุณลักษณะพอสังเขปดังนี้
หมุนไดรอบตัว มีที่ทาวแขนหุมเบาะ 
ลอมเลื่อน ปรับระดับสูง-ต่ําไดดวยโช็ค
เปนครุภัณฑ ที่ไมปรากฏในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ แตหาซ้ือไดตามราคา
ในทองตลาด (ราคาทองตลาด)

42,000 อบจ.
นครราชสีมา

สํานักงาน
เลขานุการฯ

(โอน คร้ังที่ 9)

4 เกาอ้ีสํานักงาน เบาะรอง
นั่งและพนักพิง หลังบุ
ฟองนํ้า หุมหนัง ขาไม 
ปรับสูง-ต่ําได

จัดซื้อเกาอ้ีสํานักงาน จํานวน 2 ตัวๆละ
 7,600 บาท
โดยมีคุณลักษณะพอสังเขปดังนี้
เบาะรองน่ังและพนักพิงหลังบุดวย
ฟองนํ้า หุมหนัง  มีลอเลื่อน  ขาไม  
ปรับระดับสูง-ต่ําดวยโช็ค
เปนครุภัณฑ ที่ไมปรากฏในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ แตหาซ้ือไดตามราคา
ในทองตลาด (ราคาทองตลาด)

15,200 อบจ.
นครราชสีมา

สํานักงาน
เลขานุการฯ

(โอน คร้ังที่ 9)
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10.ประเภทครุภัณฑสํานักงาน
 

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

การ หลัก
ส.ค.มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

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

5 เกาอ้ีสํานักงาน เบาะรอง
นั่งและพนักพิง หลังบุ
ฟองนํ้า หุมหนัง ขาเหล็ก 
ปรับสูง-ต่ําได

จัดซื้อเกาอ้ีสํานักงานสําหรับคณะ
ผูบริหาร จํานวน 4 ตัวๆละ 5,600 
บาท
โดยมีคุณลักษณะพอสังเขปดังนี้
เบาะรองน่ังและพนักพิงหลังบุดวย
ฟองนํ้า หุมหนัง  มีลอเลื่อน  ขาเหล็ก  
ปรับระดับสูง-ต่ําดวยโช็ค
เปนครุภัณฑ ที่ไมปรากฏในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ แตหาซ้ือไดตามราคา
ในทองตลาด (ราคาทองตลาด)

22,400 อบจ.
นครราชสีมา

สํานักงาน
เลขานุการฯ

(โอน คร้ังที่ 9)

6 เกาอ้ีสํานักงาน เบาะรอง
นั่งและพนักพิง หลังบุ
ฟองนํ้า หุมหนัง ขาซี ซุบ
โครเมี่ยม

จัดซื้อเกาอ้ีสํานักงาน สําหรับนั่งประชุม
 จํานวน 14 ตัวๆละ 3,200 บาท
โดยมีคุณลักษณะพอสังเขปดังนี้
เบาะรองน่ังและพนักพิงหลังบุดวย
ฟองนํ้า หุมหนัง  ขาซี โครเมี่ยม เบาะ
รองนั่งและพนักพิงหลังบุดวยฟองน้ํา 
หุมหนัง  มีลอเลื่อน  ขาเหล็ก ปรับ
ระดับสูง-ต่ําดวยโช็ค
เปนครุภัณฑ ที่ไมปรากฏในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ แตหาซ้ือไดตามราคา
ในทองตลาด (ราคาทองตลาด)

44,800 อบจ.
นครราชสีมา

สํานักงาน
เลขานุการฯ

(โอน คร้ังที่ 9)
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10.ประเภทครุภัณฑสํานักงาน
 

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

การ หลัก
ส.ค.มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

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

7 เคานเตอรประชาสัมพันธ จัดซื้อเคานเตอรประชาสัมพันธ จํานวน
 1 ชุดๆละ 25,600 บาท
โดยมีคุณลักษณะพอสังเขปดังนี้
 -ขนาดกวาง 70-120 x ยาว 
280x110 เซนติเมตร  
 -มีลิ้นชักใตเคานเตอร   
 - มีเคานเตอรเขามุม 1 ขาง
เปนครุภัณฑ ที่ไมปรากฏในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ แตหาซ้ือไดตามราคา
ในทองตลาด (ราคาทองตลาด)

25,600 อบจ.
นครราชสีมา

สํานักงาน
เลขานุการฯ

(โอน คร้ังที่ 9)
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ผด.02/1

10.ประเภทครุภัณฑสํานักงาน
 

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

การ หลัก
ส.ค.มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

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

8 โตะประชุมใหญพรอมเกาอ้ี จัดซื้อโตะประชุมหองใหญพรอมเกาอี้ 
จํานวน 1 ชุดๆละ 49,000 บาท 
ประกอบดวย
1)โตะประชุมขนาดไมนอยกวา กวาง 
120 x ยาว 240 x สูง 75 เซนติเมตร
 จํานวน 1 ตัวๆละ 15,400 บาท
2)เกาอ้ีสํานักงาน หมุนได ลอเลื่อน 
ปรับสูง-ต่ําได จํานวน 10 ตัวๆละ 
2,800 บาท
3)เกาอ้ีสํานักงาน เบาะรองนั่งและพนัก
พิง หลังบุฟองน้ํา หุมหนัง ขาเหล็ก 
ปรับสูง-ต่ําได  จํานวน 1 ตัวๆละ 
5,600 บาท 
-เปนครุภัณฑ ที่ไมปรากฏในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ แตหาซ้ือไดตามราคา
ในทองตลาด (ราคาทองตลาด)

49,000 อบจ.
นครราชสีมา

สํานักงาน
เลขานุการฯ

(โอน คร้ังที่ 9)
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ผด.02/1

10.ประเภทครุภัณฑสํานักงาน
 

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

การ หลัก
ส.ค.มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

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

9 โตะประชุมเล็กพรอมเกาอี้ จัดซื้อโตะประชุมเล็กพรอมเกาอี้ จํานวน
 1 ชุดๆละ 26,000 บาท
ประกอบดวย
1)โตะขนาดไมนอยกวา กวาง 90 x 
ยาว 180 x สูง 75 เซนติเมตร จํานวน
 1 ตัวๆละ 6,800 บาท
2)เกาอ้ีสํานักงาน เบาะรองนั่งและพนัก
พิง หลังบุฟองน้ํา หุมหนัง ขาซี ชุบ
โครเมี่ยม จํานวน 6 ตัวๆละ 3,200 
บาท
-เปนครุภัณฑ ที่ไมปรากฏในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ แตหาซ้ือไดตามราคา
ในทองตลาด (ราคาทองตลาด)

26,000 อบจ.
นครราชสีมา

สํานักงาน
เลขานุการฯ

(โอน คร้ังที่ 9)
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ผด.02/1

10.ประเภทครุภัณฑสํานักงาน
 

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

การ หลัก
ส.ค.มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

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

10 โซฟาหุมหนัง พรอมโตะ
กลางกระจกส่ีเหลี่ยมและ
โตะขางกระจกสี่เหลี่ยม

จัดซื้อชุดโซฟาหุมหนัง โตะกลางกระจก
สี่เหลี่ยมและโตะขางกระจกสี่เหลี่ยม 
จํานวน 1 ชุดๆละ 31,500 บาท
ประกอบดวย
 -โซฟา ขนาด 3 ที่นั่ง 1 ตัว  จํานวน 1
 ตัวๆละ 12,800 บาท
 -โซฟา ขนาด 1 ที่นั่ง 1 ตัว  จํานวน 1
 ตัวๆละ 8,600 บาท
 -โตะกลางกระจกสี่เหลี่ยม 1 ตัว  
จํานวน 1 ตัวๆละ 6,800 บาท
 -โตะขางกระจกสี่เหลี่ยม 1 ตัว  
จํานวน 1 ตัวๆละ 3,300 บาท
-เปนครุภัณฑ ที่ไมปรากฏในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ แตหาซ้ือไดตามราคา
ในทองตลาด (ราคาทองตลาด)

31,500 อบจ.
นครราชสีมา

สํานักงาน
เลขานุการฯ

(โอน คร้ังที่ 9)

52



ผด.02/1

10.ประเภทครุภัณฑสํานักงาน
 

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

การ หลัก
ส.ค.มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

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

11 โซฟาหุมหนัง โตะกลาง
กระจกสี่เหลี่ยมและโตะ
ขางกระจกกลม

จัดซื้อชุดโซฟาหุมหนัง โตะกลางกระจก
สี่เหลี่ยมและโตะขางกระจกกลม 
จํานวน 1 ชุดๆละ 31,800 บาท
ประกอบดวย
-โซฟา ขนาด 3 ที่นั่ง หุมหนัง  จํานวน 
 1 ตัวๆละ 12,800 บาท
 -โซฟา ขนาด 1 ที่นั่ง 1 ตัว หุมหนัง  
จํานวน 1 ตัวๆละ 8,600 บาท
 -โตะกลางกระจกสี่เหลื่ยม 1 ตัว  
จํานวน 1 ตัวๆละ 6,800 บาท
 -โตะขางกระจกกลม 1 ตัว  จํานวน 1
 ตัวๆละ 3,600 บาท
-เปนครุภัณฑ ที่ไมปรากฏในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ แตหาซ้ือไดตามราคา
ในทองตลาด (ราคาทองตลาด)

31,800 อบจ.
นครราชสีมา

สํานักงาน
เลขานุการฯ

(โอน คร้ังที่ 9)
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ผด.02/1

10.ประเภทครุภัณฑสํานักงาน
 

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

การ หลัก
ส.ค.มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

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

12 โซฟา ขนาด 3 ที่นั่ง หุม
หนัง โตะกลางกระจก
สี่เหลี่ยม

จัดซื้อชุดโซฟาขนาด 3 ที่นั่ง หุมหนัง
และโตะกลางกระจกเหลี่ยม ขา
โครเมี่ยม จํานวน 1 ชุดๆละ 25,300 
บาท
ประกอบดวย
 -โซฟายาว ขนาด 3 ที่นั่ง 1 ตัว  
จํานวน 1 ตัวๆละ 15,400 บาท
 -โตะกลางกระจกสี่เหลี่ยม 1 ตัว 
จํานวน 1 ตัวๆละ 9,900 บาท
 - เปนครุภัณฑ ที่ไมปรากฏในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ แตหาซ้ือได
ตามราคาในทองตลาด (ราคาทองตลาด)

25,300 อบจ.
นครราชสีมา

สํานักงาน
เลขานุการฯ

(โอน คร้ังที่ 9)
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ผด.02/1

10.ประเภทครุภัณฑสํานักงาน
 

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

การ หลัก
ส.ค.มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

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

13 โซฟา ขนาด 2 ที่นั่ง หุม
หนัง พรอม โตะขางกระจก
เหลี่ยม ขาโครเมี่ยม

จัดซื้อชุดโซฟา ขนาด 2 ที่นั่ง หุมหนัง 
และโตะขางกระจกเหลี่ยม ขาโครเมี่ยม
 จํานวน 1 ชุดๆละ 22,700 บาท
ประกอบดวย
 -โซฟา ขนาด 2 ที่นั่ง 2 ตัว  จํานวน 2
 ตัวๆละ 8,050 บาท
 -โตะขางกระจกเหลี่ยม ขาโครเมี่ยม 
จํานวน 2 ตัวๆละ 3,300 บาท
-เปนครุภัณฑ ที่ไมปรากฏในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ แตหาซ้ือไดตามราคา
ในทองตลาด (ราคาทองตลาด)

22,700 อบจ.
นครราชสีมา

สํานักงาน
เลขานุการฯ

(โอน คร้ังที่ 9)
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ผด.02/1

10.ประเภทครุภัณฑสํานักงาน
 

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

การ หลัก
ส.ค.มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

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

14 โซฟา ขนาด 3 ที่นั่ง หุม
หนัง พรอมโตะกลาง
กระจก และโตะขาง
วงกลมใส ขาไม

จัดซื้อชุดโซฟา ขนาด 3 ที่นั่ง หุมหนัง 
พรอมโตะกลางกระจกและโตะขาง
วงกลมใส ขาไม จํานวน 1 ชุดๆละ 
34,000 บาท
ประกอบดวย
 -โซฟา ขนาด 3 ที่นั่ง 2 ตัว  จํานวน 2
 ตัวๆละ 12,800 บาท
 -โตะกลางกระจกรีใส ขาโครเมี่ยม 1 
ตัว  จํานวน 1 ตัวๆละ 4,600 บาท
 -โตะขางวงกลมใส ขาไม  1 ตัว จํานวน
 1 ตัวๆละ 3,800 บาท
-เปนครุภัณฑ ที่ไมปรากฏในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ แตหาซ้ือไดตามราคา
ในทองตลาด (ราคาทองตลาด)

34,000 อบจ.
นครราชสีมา

สํานักงาน
เลขานุการฯ

(โอน คร้ังที่ 9)

415,300
14

รวมงบประมาณ
รวมโครงการ
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ผด.02/1

13.ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร
 

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

การ หลัก
1 เครื่องพิมพแบบฉีดหมึก

พรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ 
(Ink Tank Printer)

จัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอม
ติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer)
จํานวน 3 เครื่องๆละ 4,300 บาท 
เปนไปตามคุณลักษณะพื้นฐานที่ปรากฏ
ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ คอมพิวเตอรกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับ
ลาสุด

12,900 อบจ.
นครราชสีมา

สํานักปลัดฯ (โอน คร้ังที่ 9)

2 เครื่องพิมพ 
Multifunction แบบฉีด
หมึกพรอมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (Ink Tank Printer)

จัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction 
แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ 
(Ink Tank Printer) จํานวน 2 เครื่องๆ
ละ 7,500 บาท เปนไปตาม
คุณลักษณะพื้นฐานที่ปรากฏตามเกณฑ
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ
คอมพิวเตอรกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม ฉบับลาสุด

15,000 อบจ.
นครราชสีมา

สํานักปลัดฯ (โอน คร้ังที่ 9)

ส.ค.มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ก.ย.ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.
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ผด.02/1

13.ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร
 

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

การ หลัก
ส.ค.มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

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

3 เครื่องคอมพิวเตอร 
สําหรับงานสํานักงาน (จอ
แสดงภาพขนาดไมนอย
กวา 19 นิ้ว)

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงาน
สํานักงาน (จอแสดงภาพขนาดไมนอย
กวา 19 นิ้ว) จํานวน 3 เครื่องๆละ 
17,000 บาท
เปนไปตามคุณลักษณะพื้นฐานที่ปรากฏ
ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับ
ลาสุด

51,000 อบจ.
นครราชสีมา

สํานักปลัดฯ (โอน คร้ังที่ 9)

4 เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 
800 VA

จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 
VA จํานวน 3 เครื่องๆละ 2,500 บาท
เปนไปตามคุณลักษณะพื้นฐานที่ปรากฏ
ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับ
ลาสุด

7,500 อบจ.
นครราชสีมา

สํานักปลัดฯ (โอน คร้ังที่ 9)
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13.ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร
 

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

การ หลัก
ส.ค.มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

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

5 ชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัติการสําหรับ
เครื่องคอมพิวเตอร และ
เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก
 แบบสิทธิการใชงาน
ประเภทติดตั้งมาจาก
โรงงาน (OEM) ที่มี
ลิขสิทธิ์ถูกตองตาม
กฎหมาย

จัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ
สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร และเครื่อง
คอมพิวเตอรโนตบุก แบบสิทธิการใช
งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน 
(OEM) ที่มีลิขสิทธ์ิถูกตองตามกฎหมาย
 จํานวน 3 ชุดๆละ 3,800 บาท 
เปนไปตามคุณลักษณะพื้นฐานที่ปรากฏ
ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอรกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม ฉบับลาสุด

11,400 อบจ.
นครราชสีมา

สํานักปลัดฯ (โอน คร้ังที่ 9)

97,800
5

รวมงบประมาณ
รวมโครงการ
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13.ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร
 

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

การ หลัก
1 เครื่องคอมพิวเตอร 

สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 2 (จอแสดงภาพ
ขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว)

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพ
ขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 6  
เครื่องๆละ 30,000 บาท เปนไปตาม 
คุณลักษณะพื้นฐานที่ปรากฏตามเกณฑ
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอร กระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับลาสุด

180,000 อบจ.
นครราชสีมา

กอง
สาธารณสุข

(โอน คร้ังที่ 9)

2 เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก
 สําหรับงานประมวลผล

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก 
สําหรับงานประมวลผล จํานวน 2 
เครื่องๆละ 22,000 บาท เปนไปตาม
คุณลักษณะพื้นฐานที่ปรากฏตามเกณฑ
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอร  กระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับลาสุด
 

44,000 อบจ.
นครราชสีมา

กอง
สาธารณสุข

(โอน คร้ังที่ 9)

ส.ค.มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

2.2 แผนงานสาธารณสุข

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ก.ย.ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.
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13.ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร
 

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

การ หลัก
ส.ค.มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.

2.2 แผนงานสาธารณสุข

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

3 เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 
800 VA

จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 
VA  จํานวน 6 เครื่องๆ ละ 2,500 
บาท 
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีกําลังไฟฟาดานนอกไมนอยกวา 
800 VA (480 Watts) 
- สามารถสํารองไฟฟาไดไมนอยกวา 15
 นาที
เปนไปตามคุณลักษณะพื้นฐานที่ปรากฏ
ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร กระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับ
ลาสุด

15,000 อบจ.
นครราชสีมา

กอง
สาธารณสุข

(โอน คร้ังที่ 9)
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13.ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร
 

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

การ หลัก
ส.ค.มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.

2.2 แผนงานสาธารณสุข

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

4 ชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัติการสําหรับ
เครื่องคอมพิวเตอร และ
เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก
 แบบสิทธิการใชงาน
ประเภทติดตั้งมาจาก
โรงงาน (OEM) ที่มี
ลิขสิทธิ์ถูกตองตาม
กฎหมาย

จัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ
สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร และเครื่อง
คอมพิวเตอรโนตบุก แบบสิทธิการใช
งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน 
(OEM) ที่มีลิขสิทธ์ิถูกตองตามกฎหมาย
 จํานวน 8 ชุดๆละ 3,800 บาท 
เปนไปตาม คุณลักษณะพื้นฐานที่
ปรากฏตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม ฉบับลาสุด 

30,400 อบจ.
นครราชสีมา

กอง
สาธารณสุข

(โอน คร้ังที่ 9)

269,400
4

รวมงบประมาณ
รวมโครงการ
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13.ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร
 

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

การ หลัก
1 เครื่องคอมพิวเตอร 

สําหรับงานสํานักงาน(จอ
แสดงภาพขนาดไมนอย
กวา19 นิ้ว)  

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงาน
สํานักงาน (จอแสดงภาพขนาดไมนอย
กวา 19 นิ้ว) จํานวน 1  เครื่องๆ ละ 
17,000 บาท 
เปนไปตามคุณลักษณะพื้นฐานที่ปรากฏ
ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร กระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับ
ลาสุด

17,000 อบจ.
นครราชสีมา

กอง
ยุทธศาสตร

และ
งบประมาณ

(โอน คร้ังที่ 9)

2 เครื่องคอมพิวเตอร 
สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 1  (จอแสดงภาพ
ขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว)

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพ
ขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 3  
เครื่อง  ราคาเครื่องละ  22,000 บาท 
เปนไปตามคุณลักษณะพื้นฐานที่ปรากฏ
ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร กระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับ
ลาสุด

66,000 อบจ.
นครราชสีมา

กอง
ยุทธศาสตร

และ
งบประมาณ

(โอน คร้ังที่ 9)

ส.ค.มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ก.ย.ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.
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13.ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร
 

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

การ หลัก
ส.ค.มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

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

3 เครื่องพิมพแบบฉีดหมึก
พรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ 
(Ink Tank Printer)

จัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอม
ติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer)
 จํานวน 3 เครื่อง ราคาเครื่องละ 
4,300 บาท เปนไปตามคุณลักษณะ
พื้นฐานที่ปรากฏตามเกณฑราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม ฉบับลาสุด

12,900 อบจ.
นครราชสีมา

กอง
ยุทธศาสตร

และ
งบประมาณ

(โอน คร้ังที่ 9)

4 ชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัติการสําหรับ
เครื่องคอมพิวเตอรและ
เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก
 แบบสิทธิการใชงาน
ประเภทติดตั้งมาจาก
โรงงาน (OEM) ที่มี
ลิขสิทธิ์ถูกตองตาม
กฎหมาย

จัดซื้อ ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ
สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร และเครื่อง
คอมพิวเตอรโนตบุก แบบสิทธิการใช
งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน 
(OEM) ที่มีลิขสิทธ์ิถูกตองตามกฎหมาย
 จํานวน 4 ชุดๆละ 3,800 บาท 
เปนไปตามคุณลักษณะพื้นฐานที่ปรากฏ
ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร กระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับ
ลาสุด

15,200 อบจ.
นครราชสีมา

กอง
ยุทธศาสตร

และ
งบประมาณ

(โอน คร้ังที่ 9)
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13.ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร
 

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

การ หลัก
ส.ค.มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

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

5 เครื่องพิมพเลเซอร หรือ 
LED ขาวดํา (18 หนา/
นาที)

จัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED 
ขาวดํา (18 หนา/นาที) จํานวน 2 
เครื่อง ราคาเครื่องละ 2,600 บาท 
เปนไปตามคุณลักษณะพื้นฐานที่ปรากฏ
ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร กระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับ
ลาสุด

5,200 อบจ.
นครราชสีมา

กอง
ยุทธศาสตร

และ
งบประมาณ

(โอน คร้ังที่ 9)

6 ชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัติการสําหรับ  
เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย 
(Server) สําหรับรองรับ
หนวยประมวลผลกลาง 
(CPU) ไมนอยกวา 16 
แกนหลัก (16 core)ที่มี
ลิขสิทธิ์ถูกตองตาม
กฎหมาย

จัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ
สําหรับเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย 
(Server) สําหรับรองรับหนวย
ประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 
16 แกนหลัก (16 core) ที่มีลิขสิทธ์ิ
ถูกตองตามกฎหมาย  จํานวน 2 ชุด 
ราคาชุดละ 28,000 บาท  
เปนไปตาม คุณลักษณะพื้นฐานที่
ปรากฏตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม ฉบับลาสุด

56,000 อบจ.
นครราชสีมา

กอง
ยุทธศาสตร

และ
งบประมาณ

(โอน คร้ังที่ 9)
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ผด.02/1

13.ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร
 

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

การ หลัก
ส.ค.มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

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

7 ระบบประชุมทางไกลผาน
จอภาพ (Video 
Conference)

จัดซื้อระบบประชุมทางไกลผานจอภาพ 
(Video Conference)  รายละเอียด
ตามที่องคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมากําหนดพรอมติดตั้ง จํานวน
 2 ระบบ   ราคาระบบละ  299,600
 บาท  เปนครุภัณฑที่มิไดกําหนดใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑแต
สามารถจัดซื้อ
ไดตามราคาทองตลาด หรือในจังหวัด
หรือทองถิ่นน้ันๆ หรือราคาที่เคยจัดหา
อยางประหยัด

599,200 อบจ.
นครราชสีมา

กอง
ยุทธศาสตร

และ
งบประมาณ

(โอน คร้ังที่ 9)

8 ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส 
(e-Saraban)  
(ELECTRONICS 
DOCUMENT FLOW 
SYSTEM)

จัดซื้อระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส 
(e-Saraban)  (ELECTRONICS 
DOCUMENT FLOW SYSTEM)  โฟล
ซอฟต (FlowSoft รุน 4.0)  License 
มาตรฐานสามารถใชงานได 10 จุด
รับสงหนังสือ  (หรือเทากับ 30 User) 
 จํานวน 1 ระบบ ระบบละ 481,500
 บาท เปนไปตามบัญชีนวัตกรรมไทย 
โดยสํานักงบประมาณฉบับเพิ่มเติม 
กรกฎาคม 2561

481,500 อบจ.
นครราชสีมา

กอง
ยุทธศาสตร

และ
งบประมาณ

(โอน คร้ังที่ 9)
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ผด.02/1

13.ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร
 

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

การ หลัก
ส.ค.มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

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

9 อุปกรณปองกันเครือขาย 
(Next Generation 
Firewall)  แบบที่ 1

จัดซื้ออุปกรณปองกันเครือขาย (Next 
Generation Firewall)  แบบที่ 1
จํานวน 1 ชุด ราคาชุดละ  240,000
 บาท ตามโครงการจางเหมาติดตั้ง
ระบบปองกันเครือขายจากการบุกรุก
โดยผูใชภายนอก  สําหรับองคการ
บริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา  จํานวน
 1 ระบบ    
เปนไปตามคุณลักษณะพื้นฐานที่ปรากฏ
ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร กระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับ
ลาสุด

240,000 อบจ.
นครราชสีมา

กอง
ยุทธศาสตร

และ
งบประมาณ

(โอน คร้ังที่ 9)
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ผด.02/1

13.ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร
 

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

การ หลัก
ส.ค.มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

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

10 อุปกรณกระจายสัญญาณ 
(L3 Switch)  ขนาด 24 
ชอง

จัดซื้ออุปกรณกระจายสัญญาณ (L3 
Switch)  ขนาด 24 ชอง 
จํานวน 1 ชุด ราคาชุดละ  120,000
 บาท ตามโครงการจางเหมาติดตั้ง
ระบบปองกันเครือขายจากการบุกรุก
โดยผูใชภายนอก  สําหรับองคการ
บริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา  จํานวน
 1 ระบบ    
เปนไปตามคุณลักษณะพื้นฐานที่ปรากฏ
ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร กระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับ
ลาสุด

120,000 อบจ.
นครราชสีมา

กอง
ยุทธศาสตร

และ
งบประมาณ

(โอน คร้ังที่ 9)
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ผด.02/1

13.ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร
 

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

การ หลัก
ส.ค.มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

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

11 อุปกรณกระจายสัญญาณ
ไรสาย (Access Point)  
แบบที่ 2

จัดซื้ออุปกรณกระจายสัญญาณไรสาย 
(Access Point)  แบบที่ 2  จํานวน 1 
ชุด 
ราคาชุดละ  23,000 บาท ตาม
โครงการจางเหมาติดตั้งระบบเครือขาย
อินเตอรเน็ตแบบไรสาย อาคาร
สํานักงานองคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมา จํานวน 1 ระบบ เปนไป
ตามคุณลักษณะพื้นฐานที่ปรากฏตาม
เกณฑราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
 ฉบับลาสุด

23,000 อบจ.
นครราชสีมา

กอง
ยุทธศาสตร

และ
งบประมาณ

(โอน คร้ังที่ 9)
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13.ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร
 

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

การ หลัก
ส.ค.มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

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

12 อุปกรณกระจายสัญญาณ 
(L2 Switch)  ขนาด 24 
ชอง แบบที่ 2

จัดซื้ออุปกรณกระจายสัญญาณ  (L2 
Switch)  ขนาด  24 ชอง แบบที่ 2
จํานวน 4 ชุด  ราคาชุดละ 21,000 
บาท ตามโครงการจางเหมาติดตั้งระบบ
เครือขายอินเตอรเน็ตแบบไรสายอาคาร
สํานักงานองคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมา จํานวน 1 ระบบ เปนไป
ตามคุณลักษณะพื้นฐานที่ปรากฏตาม
เกณฑราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร กระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับ
ลาสุด

84,000 อบจ.
นครราชสีมา

กอง
ยุทธศาสตร

และ
งบประมาณ

(โอน คร้ังที่ 9)
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13.ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร
 

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

การ หลัก
ส.ค.มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

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

13 ระบบควบคุมการโทรบน
เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย
จํานวน 1 ระบบ

จัดซื้อระบบควบคุมการโทรบนเครื่อง
คอมพิวเตอรแมขายจํานวน 1 ระบบ   
เปนเงิน  210,000 บาท  ตาม
โครงการติดตั้งระบบโทรศัพท IP 
องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา
 เปนครุภัณฑที่มิไดกําหนดในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑแตสามารถ
จัดซื้อไดตามราคาทองตลาด หรือใน
จังหวัดหรือทองถิ่นนั้นๆ หรือราคาที่
เคยจัดหาอยางประหยัด

210,000 อบจ.
นครราชสีมา

กอง
ยุทธศาสตร

และ
งบประมาณ

(โอน คร้ังที่ 9)

14 ชุดโปรแกรมปองกันไวรัส จัดซื้อชุดโปรแกรมปองกันไวรัส ราคา 
700 บาทตอป  (สําหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร 1 เครื่อง) จํานวน 400 
ชุด
เปนไปตามคุณลักษณะพื้นฐานที่ปรากฏ
ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร กระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับ
ลาสุด

280,000 อบจ.
นครราชสีมา

กอง
ยุทธศาสตร

และ
งบประมาณ

(โอน คร้ังที่ 9)

2,210,000
14

รวมงบประมาณ
รวมโครงการ
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13.ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร
 

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

การ หลัก
1 เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับ

งาน  สํานักงาน (จอแสดง
ภาพขนาดไมนอยกวา 19
 นิ้ว)

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงาน
สํานักงาน (จอแสดงภาพขนาดไมนอย
กวา 19 นิ้ว) จํานวน 8 เครื่องๆละ 
17,000 บาท
เปนไปตามคุณลักษณะพื้นฐานที่ปรากฏ
ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับ
ลาสุด

136,000 อบจ.
นครราชสีมา

สํานักงาน
เลขานุการฯ

(โอน คร้ังที่ 9)

2 เครื่องพิมพ 
Multifunction เลเซอร 
หรือ LED สี

จัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction 
เลเซอร หรือ LED สี จํานวน 2 
เครื่องๆละ 15,000 บาท
เปนไปตามคุณลักษณะพื้นฐานที่ปรากฏ
ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับ
ลาสุด

30,000 อบจ.
นครราชสีมา

สํานักงาน
เลขานุการฯ

(โอน คร้ังที่ 9)

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

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

3 เครื่องสํารองไฟฟา  ขนาด
 800 VA

จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 
VA จํานวน 8 เครื่องๆละ 2,500 บาท
โดยมีคุณลักษณะพอสังเขปดังนี้
เปนไปตามคุณลักษณะพื้นฐานที่ปรากฏ
ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับ
ลาสุด

20,000 อบจ.
นครราชสีมา

สํานักงาน
เลขานุการฯ

(โอน คร้ังที่ 9)

4 ชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัติการสําหรับ
เครื่องคอมพิวเตอรและ
เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก
  แบบสิทธิการใชงาน
ประเภทติดตั้งมาจาก
โรงงาน(OEM)ที่มีลิขสิทธิ์
ถูกตองตามกฎหมาย

จัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ
สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร และเครื่อง
คอมพิวเตอรโนตบุก แบบสิทธิการใช
งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน 
(OEM) ที่มีลิขสิทธ์ิถูกตองตามกฎหมาย
 จํานวน 8 ชุดๆละ 3,800 บาท  
เปนไปตามคุณลักษณะพื้นฐานที่ปรากฏ
ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอรกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม ฉบับลาสุด

30,400 อบจ.
นครราชสีมา

สํานักงาน
เลขานุการฯ

(โอน คร้ังที่ 9)

216,400
4

รวมงบประมาณ
รวมโครงการ
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13.ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร
 

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

การ หลัก
1 สแกนเนอร สําหรับงาน

เก็บเอกสารระดับ
ศูนยบริการ  แบบที่ 1

จัดซื้อสแกนเนอร สําหรับงานเก็บ
เอกสารระดับศูนยบริการ แบบที่ 1 
จํานวน 3 เครื่องๆ ละ 17,000 บาท
เปนไปตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ 
และระบบคอมพิวเตอร ฉบับลาสุด 
  

51,000 อบจ.
นครราชสีมา

กองการ
เจาหนาที่

(โอน คร้ังที่ 9)

51,000
1

ส.ค.มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.

รวมงบประมาณ
รวมโครงการ

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

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

 
นางยลดา    หวังศุภกิจโกศล  นายกองคการบรหิารสวนจังหวัดนครราชสีมา 
นายสมเกียรต ิ ตันดิลกตระกูล  รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 
นายวุฒิชัย  วงคปญโญ   ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา  
    

คณะทำงาน 
 

นายชัยเกียรต ิ     เกษรบวัทอง  ผูอำนวยการกองแผนและงบประมาณ 
พ.จ.อ.คมกฤษณ     เงินโพธิ ์  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ 
นางสาวพรณภา     เปยนขุนทด  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ 
นางสาวศิริอร       คิดเห็น  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ 
นางชุติกาญจน       เพียดขุนทด  นกัวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ 
นางพิจิตรา     ปดตาฝาย  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ 
นายวัชรนิทร     สงคทะเล     นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 
นางวิสา       ชั้นกลาง  นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 
นางสาวปยวรรณ     ประสงคหิงษ  ผูชวยนักวเิคราะหนโยบายและแผน 
นายภาณ ุ     เทจอหอ  ผูชวยนักวิเคราะหนโยบายและแผน 
นางสาวอนงควดี     สังจะโปะ  ผูชวยนักวิเคราะหนโยบายและแผน 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


