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คำนำ 

 การจัดทำแผนการดำเนินงาน  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 แกไข ครั้งที่ 8 ขององคการบริหาร
สวนจังหวัดนครราชสีมา  ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 แกไขเพิ่มเติม (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 
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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 ครั้งที่ 9)

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 แกไข ครั้งที่ 8

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 หนา 26)
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.
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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 ครั้งที่ 9)
(กันเงิน ป64 
ดําเนินงาน ป

65)

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

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.

ขอความใหม  เหตุผล  แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง
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ผด.02/1

5.ประเภทครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร
 

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

การ หลัก
2 กลองถายภาพ

เคล่ือนไหว
จัดซื้อกลองถายภาพเคล่ือนไหว 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 ไมนอย
กวา 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 ครั้งที่ 9)

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. ก.ย.

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 หนา 27 )
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ผด.02/1

5.ประเภทครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร
 

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

การ หลัก
2 กลองถายภาพ

เคล่ือนไหว
จัดซื้อกลองถายภาพเคล่ือนไหว 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 ไมนอย
กวา 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 ครั้งที่ 9)
(กันเงิน ป64 
ดําเนินงาน ป

65)

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ขอความใหม  เหตุผล  แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
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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ผด.02/1

5.ประเภทครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร
 

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

การ หลัก
3 เครื่องสลับสัญญาณภาพ จัดซื้อเครื่องสลับสัญญาณภาพ 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 ครั้งที่ 9)

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 หนา 28 )

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. ก.ย.

8



ผด.02/1

5.ประเภทครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร
 

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

การ หลัก
3 เครื่องสลับสัญญาณภาพ จัดซื้อเครื่องสลับสัญญาณภาพ 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 ครั้งที่ 9)
(กันเงิน ป64 
ดําเนินงาน ป

65)

412,800
3

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ขอความใหม  เหตุผล  แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

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

รวมงบประมาณ
รวมโครงการ
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ผด.02/1

10.ประเภทครุภัณฑสํานักงาน
 

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

การ หลัก
1 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 ครั้งที่ 9)

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 ครั้งที่ 9)
(กันเงิน ป64 
ดําเนินงาน ป

65)

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
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 แกไข ครั้งที่ 8

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.

ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 หนา 33 )

ขอความใหม  เหตุผล  แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

11



ผด.02/1

10.ประเภทครุภัณฑสํานักงาน
 

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

การ หลัก
2 เครื่องปรับอากาศ แบบติด

ผนัง (ระบบ Inverter) 
ขนาด 12,000 บีทียู

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

58,500 อบจ.
นครราชสีมา

สํานักปลัดฯ (โอน ครั้งที่ 9)

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

การ หลัก
2 เครื่องปรับอากาศ แบบติด

ผนัง (ระบบ Inverter) 
ขนาด 12,000 บีทียู

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

58,500 อบจ.
นครราชสีมา

สํานักปลัดฯ (โอน ครั้งที่ 9)
(กันเงิน ป64 
ดําเนินงาน ป

65)

ขอความใหม  เหตุผล  แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

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

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 หนา 33 )

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. ก.ย.

12



ผด.02/1

10.ประเภทครุภัณฑสํานักงาน
 

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

การ หลัก
3 เครื่องปรับอากาศ แบบติด

ผนัง (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 ครั้งที่ 9)

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

การ หลัก
3 เครื่องปรับอากาศ แบบติด

ผนัง (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 ครั้งที่ 9)
(กันเงิน ป64 
ดําเนินงาน ป

65)

ขอความใหม  เหตุผล  แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

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

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 หนา 33 )

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. ก.ย.

13



ผด.02/1

10.ประเภทครุภัณฑสํานักงาน
 

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

การ หลัก
4 เครื่องปรับอากาศ แบบติด

ผนัง (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 ครั้งที่ 9)

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

การ หลัก
4 เครื่องปรับอากาศ แบบติด

ผนัง (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 ครั้งที่ 9)
(กันเงิน ป64 
ดําเนินงาน ป

65)

ขอความใหม  เหตุผล  แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

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

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 หนา 34 )

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. ก.ย.

14



ผด.02/1

10.ประเภทครุภัณฑสํานักงาน
 

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

การ หลัก
5 เครื่องปรับอากาศ แบบติด

ผนัง (ระบบ Inverter) 
ขนาด 30,000 บีทียู

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

59,900 อบจ.
นครราชสีมา

สํานักปลัดฯ (โอน ครั้งที่ 9)

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

การ หลัก
5 เครื่องปรับอากาศ แบบติด

ผนัง (ระบบ Inverter) 
ขนาด 30,000 บีทียู

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

59,900 อบจ.
นครราชสีมา

สํานักปลัดฯ (โอน ครั้งที่ 9)
(กันเงิน ป64 
ดําเนินงาน ป

65)

576,000
5

ขอความใหม  เหตุผล  แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

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

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 หนา 35)

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. ก.ย.

รวมงบประมาณ
รวมโครงการ
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ผด.02/1

10.ประเภทครุภัณฑสํานักงาน
 

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

การ หลัก
1 เกาอี้ทํางาน จัดซื้อเกาอี้ทํางาน มีลอเลื่อน มีที่ทาว

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

10,000 อบจ.
นครราชสีมา

กอง
ยุทธศาสตร

และ
งบประมาณ

(โอน ครั้งที่ 9)

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

การ หลัก
1 เกาอี้ทํางาน จัดซื้อเกาอี้ทํางาน มีลอเลื่อน มีที่ทาว

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

10,000 อบจ.
นครราชสีมา

กอง
ยุทธศาสตร

และ
งบประมาณ

(โอน ครั้งที่ 9)
(กันเงิน ป64 
ดําเนินงาน ป

65)

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 แกไข ครั้งที่ 8

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

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

ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 หนา 39 )

ขอความใหม  เหตุผล  แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

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

ส.ค.มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.
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ผด.02/1

10.ประเภทครุภัณฑสํานักงาน
 

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

การ หลัก
2 โตะทํางานเหล็ก ขนาด 

4 ฟุต
จัดซื้อโตะทํางานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต  มี
ลิ้นชักขวา 3 ลิ้นชัก ลิ้นชักกลาง 1 ล้ินชัก
 จํานวน 4 ตัว  ราคาตัวละ 4,600 บาท
 เปนครุภัณฑท่ีมิไดกําหนดในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑแตสามารถจัดซื้อ
ไดตามราคาทองตลาด หรือในจังหวัด
หรือทองถิ่นนั้นๆ หรือราคาที่เคยจัดหา
อยางประหยัด

18,400 อบจ.
นครราชสีมา

กอง
ยุทธศาสตร

และ
งบประมาณ

(โอน ครั้งที่ 9)

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

การ หลัก

2 โตะทํางานเหล็ก ขนาด 
4 ฟุต

จัดซื้อโตะทํางานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต  มี
ลิ้นชักขวา 3 ลิ้นชัก ลิ้นชักกลาง 1 ล้ินชัก
 จํานวน 4 ตัว  ราคาตัวละ 4,600 บาท
 เปนครุภัณฑท่ีมิไดกําหนดในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑแตสามารถจัดซื้อ
ไดตามราคาทองตลาด หรือในจังหวัด
หรือทองถิ่นนั้นๆ หรือราคาที่เคยจัดหา
อยางประหยัด

18,400 อบจ.
นครราชสีมา

กอง
ยุทธศาสตร

และ
งบประมาณ

(โอน ครั้งที่ 9)
(กันเงิน ป64 
ดําเนินงาน ป

65)

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 หนา 39 )

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. ก.ย.

ขอความใหม  เหตุผล  แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

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

10.ประเภทครุภัณฑสํานักงาน
 

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

การ หลัก
3 ตูเหล็กบานเลื่อนกระจก

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

4,800 อบจ.
นครราชสีมา

กอง
ยุทธศาสตร

และ
งบประมาณ

(โอน ครั้งที่ 9)

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

การ หลัก
3 ตูเหล็กบานเลื่อนกระจก

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

4,800 อบจ.
นครราชสีมา

กอง
ยุทธศาสตร

และ
งบประมาณ

(โอน ครั้งที่ 9)
(กันเงิน ป64 
ดําเนินงาน ป

65)

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 หนา 40  )

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. ก.ย.

ขอความใหม  เหตุผล  แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

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

18



ผด.02/1

10.ประเภทครุภัณฑสํานักงาน
 

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

การ หลัก
4 เครื่องโทรศัพทระบบ

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

จัดซื้อเครื่องโทรศัพทระบบดิจิตอล แบบ
 2 หมายเลขภายใน  มีชองเชื่อมตอ
ระบบเครือขาย (Network Interface)  
10/100 Mbps  จํานวน 45  เครื่อง  
ราคาเครื่องละ  4,700 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
 - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย 
(Network Interface)  10/100 Mbps 
 - ขนาดจอภาพแสดงผล 396 x 162 
พิกเซล  จอแสดงผลขาวดําแบบกราฟก
ปองกันแสงสะทอนพรอมแสงพ้ืนหลังสี
ขาว (3.5 นิ้ว/89 มิลลิเมตร) 
 - ปุมบรรทัดท่ีตั้งโปรแกรมได 2 บรรทัด 
 - ปุมซอฟทคียท่ีตั้งโปรแกรมได 4 
โปรแกรม  
 - สามารถเขาถึงระยะไกลผานมือถือโดย
ไมตองใชไคลแอนด VPN  

211,500 อบจ.
นครราชสีมา

กอง
ยุทธศาสตร

และ
งบประมาณ

(โอน ครั้งที่ 9)

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 หนา 41 )

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. ก.ย.
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ผด.02/1

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

การ หลัก
 -มีโปรโตคอลการสงสัญญาณรูปแบบSIP 
 - สามารถเชื่อมตอแบบ DHCP
 - สามารถรองรับการเชื่อมตอมาตรฐาน
แบบ 802-1p/q  
- สวิตซอิเล็กทรอนิกส Hook (EHS) 
รองรับ (AUX & USB) 
- รองรับการใชงานไฟฟารูปแบบ Poe 
ตามโครงการติดตั้งระบบโทรศัพท IP 
องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 
เปนครุภัณฑที่มิไดกําหนดในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑแตสามารถจัดซื้อ
 ไดตามราคาทองตลาด หรือในจังหวัด
หรือทองถิ่นนั้นๆ หรือราคาที่เคยจัดหา
อยางประหยัด

(โอน ครั้งที่ 9)

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. ก.ย.
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ผด.02/1

10.ประเภทครุภัณฑสํานักงาน
 

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

การ หลัก
4 เครื่องโทรศัพทระบบ

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

จัดซื้อเครื่องโทรศัพทระบบดิจิตอล แบบ
 2 หมายเลขภายใน  มีชองเชื่อมตอ
ระบบเครือขาย (Network Interface)  
10/100 Mbps  จํานวน 45  เครื่อง  
ราคาเครื่องละ  4,700 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
 - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย 
(Network Interface)  10/100 Mbps 
 - ขนาดจอภาพแสดงผล 396 x 162 
พิกเซล  จอแสดงผลขาวดําแบบกราฟก
ปองกันแสงสะทอนพรอมแสงพ้ืนหลังสี
ขาว (3.5 นิ้ว/89 มิลลิเมตร) 
 - ปุมบรรทัดท่ีตั้งโปรแกรมได 2 บรรทัด 
 - ปุมซอฟทคียท่ีตั้งโปรแกรมได 4 
โปรแกรม  
 - สามารถเขาถึงระยะไกลผานมือถือโดย
ไมตองใชไคลแอนด VPN  

211,500 อบจ.
นครราชสีมา

กอง
ยุทธศาสตร

และ
งบประมาณ

(โอน ครั้งที่ 9)

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ขอความใหม  เหตุผล  แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

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

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

การ หลัก
 -มีโปรโตคอลการสงสัญญาณรูปแบบSIP 
 - สามารถเชื่อมตอแบบ DHCP
 - สามารถรองรับการเชื่อมตอมาตรฐาน
แบบ 802-1p/q  
- สวิตซอิเล็กทรอนิกส Hook (EHS) 
รองรับ (AUX & USB) 
- รองรับการใชงานไฟฟารูปแบบ Poe 
ตามโครงการติดตั้งระบบโทรศัพท IP 
องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 
เปนครุภัณฑที่มิไดกําหนดในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑแตสามารถจัดซื้อ
 ไดตามราคาทองตลาด หรือในจังหวัด
หรือทองถิ่นนั้นๆ หรือราคาที่เคยจัดหา
อยางประหยัด

(โอน ครั้งที่ 9)

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

10.ประเภทครุภัณฑสํานักงาน
 

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

การ หลัก
5 เครื่องโทรศัพทระบบ

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

จัดซื้อเครื่องโทรศัพทระบบดิจิตอล แบบ
 2 หมายเลขภายใน  มีชองเชื่อมตอ
ระบบเครือขาย (Network Interface)  
10/100/1000 Mbps จํานวน 5 
เครื่องๆ ละ  6,700 บาท  
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีชองเช่ือมตอระบบเครือขาย 
(Network Interface)  
10/100/1000 Mbps  
- ขนาดจอภาพแสดงผล 396 x 162 
พิกเซล จอแสดงผลขาวดําแบบกราฟก
ปองกันแสงสะทอนพรอมแสงพ้ืนหลังสี
ขาว (3.5 นิ้ว/89 มิลลิเมตร) 
-ปุมบรรทัดท่ีตั้งโปรแกรมได 2 บรรทัด  
-ปุมซอฟทคียท่ีตั้งโปรแกรมได 4 
โปรแกรม  
- สามารถเขาถึงระยะไกลผานมือถือโดย
ไมตองใชไคลแอนด VPN  

33,500 อบจ.
นครราชสีมา

กอง
ยุทธศาสตร

และ
งบประมาณ

(โอน ครั้งที่ 9)

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 หนา 43 )

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. ก.ย.
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ผด.02/1

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

การ หลัก

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

(โอน ครั้งที่ 9)

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. ก.ย.
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ผด.02/1

10.ประเภทครุภัณฑสํานักงาน
 

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

การ หลัก
5 เครื่องโทรศัพทระบบ

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

จัดซื้อเครื่องโทรศัพทระบบดิจิตอล แบบ
 2 หมายเลขภายใน  มีชองเชื่อมตอ
ระบบเครือขาย (Network Interface)  
10/100/1000 Mbps จํานวน 5 
เครื่องๆ ละ  6,700 บาท  
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีชองเช่ือมตอระบบเครือขาย 
(Network Interface)  
10/100/1000 Mbps  
- ขนาดจอภาพแสดงผล 396 x 162 
พิกเซล จอแสดงผลขาวดําแบบกราฟก
ปองกันแสงสะทอนพรอมแสงพ้ืนหลังสี
ขาว (3.5 นิ้ว/89 มิลลิเมตร) 
-ปุมบรรทัดท่ีตั้งโปรแกรมได 2 บรรทัด  
-ปุมซอฟทคียท่ีตั้งโปรแกรมได 4 
โปรแกรม  
- สามารถเขาถึงระยะไกลผานมือถือโดย
ไมตองใชไคลแอนด VPN  

33,500 อบจ.
นครราชสีมา

กอง
ยุทธศาสตร

และ
งบประมาณ

(โอน ครั้งที่ 9)

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ขอความใหม  เหตุผล  แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

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

25
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รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ ครุภัณฑ ของครุภัณฑ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

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

(โอน ครั้งที่ 9)

278,200
5

รวมงบประมาณ
รวมโครงการ

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

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 (จอแสดงภาพขนาดไม
นอยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 6  เครื่องๆละ 
30,000 บาท เปนไปตาม คุณลักษณะ
พื้นฐานที่ปรากฏตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร 
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับ
ลาสุด

180,000 อบจ.
นครราชสีมา

กอง
สาธารณสุข

(โอน ครั้งที่ 9)

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 (จอแสดงภาพขนาดไม
นอยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 6  เครื่องๆละ 
30,000 บาท เปนไปตาม คุณลักษณะ
พื้นฐานที่ปรากฏตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร 
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับ
ลาสุด

180,000 อบจ.
นครราชสีมา

กอง
สาธารณสุข

(โอน ครั้งที่ 9)
(กันเงิน ป64
ดําเนินการ ป

65)

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 แกไข ครั้งที่ 8

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

2.2 แผนงานสาธารณสุข

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

ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 หนา 61 )

ขอความใหม  เหตุผล  แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

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

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
2 เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก

 สําหรับงานประมวลผล
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงาน
ประมวลผล จํานวน 2 เครื่องๆละ 22,000 
บาท เปนไปตามคุณลักษณะพื้นฐานที่ปรากฏ
ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอร  กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม ฉบับลาสุด
 

44,000 อบจ.
นครราชสีมา

กอง
สาธารณสุข

(โอน ครั้งที่ 9)

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

การ หลัก
2 เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก

 สําหรับงานประมวลผล
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงาน
ประมวลผล จํานวน 2 เครื่องๆละ 22,000 
บาท เปนไปตามคุณลักษณะพื้นฐานที่ปรากฏ
ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอร  กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม ฉบับลาสุด
 

44,000 อบจ.
นครราชสีมา

กอง
สาธารณสุข

(โอน ครั้งที่ 9)
(กันเงิน ป64
ดําเนินการ ป

65)

2.2 แผนงานสาธารณสุข
ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 หนา 61 )

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. ก.ย.

ขอความใหม  เหตุผล  แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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13.ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร
 

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

การ หลัก
3 เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 

800 VA
จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA  
จํานวน 6 เครื่องๆ ละ 2,500 บาท โดยมี
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีกําลังไฟฟาดานนอกไมนอยกวา 800 VA 
(480 Watts) 
- สามารถสํารองไฟฟาไดไมนอยกวา 15 นาที
เปนไปตามคุณลักษณะพื้นฐานที่ปรากฏตาม
เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอร กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม ฉบับลาสุด

15,000 อบจ.
นครราชสีมา

กอง
สาธารณสุข

(โอน ครั้งที่ 9)

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

การ หลัก
3 เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 

800 VA
จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA  
จํานวน 6 เครื่องๆ ละ 2,500 บาท โดยมี
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีกําลังไฟฟาดานนอกไมนอยกวา 800 VA 
(480 Watts) 
- สามารถสํารองไฟฟาไดไมนอยกวา 15 นาที
เปนไปตามคุณลักษณะพื้นฐานที่ปรากฏตาม
เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอร กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม ฉบับลาสุด

15,000 อบจ.
นครราชสีมา

กอง
สาธารณสุข

(โอน ครั้งที่ 9)
(กันเงิน ป64
ดําเนินการ ป

65)

2.2 แผนงานสาธารณสุข
ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 หนา 62 )

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. ก.ย.

ขอความใหม  เหตุผล  แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

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

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

การ หลัก
4 ชุดโปรแกรม

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

จัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับ
เครื่องคอมพิวเตอร และเครื่องคอมพิวเตอร
โนตบุก แบบสิทธิการใชงานประเภทติดตั้งมา
จากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธ์ิถูกตองตาม
กฎหมาย จํานวน 8 ชุดๆละ 3,800 บาท 
เปนไปตาม คุณลักษณะพื้นฐานที่ปรากฏตาม
เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอร กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม ฉบับลาสุด 

30,400 อบจ.
นครราชสีมา

กอง
สาธารณสุข

(โอน ครั้งที่ 9)

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

การ หลัก
4 ชุดโปรแกรม

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

จัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับ
เครื่องคอมพิวเตอร และเครื่องคอมพิวเตอร
โนตบุก แบบสิทธิการใชงานประเภทติดตั้งมา
จากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธ์ิถูกตองตาม
กฎหมาย จํานวน 8 ชุดๆละ 3,800 บาท 
เปนไปตาม คุณลักษณะพื้นฐานที่ปรากฏตาม
เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอร กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม ฉบับลาสุด 

30,400 อบจ.
นครราชสีมา

กอง
สาธารณสุข

(โอน ครั้งที่ 9)
(กันเงิน ป64
ดําเนินการ ป

65)

269,400
4

รวมงบประมาณ
รวมโครงการ

2.2 แผนงานสาธารณสุข
ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 หนา 63 )

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. ก.ย.

ขอความใหม  เหตุผล  แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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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 สําหรับงานสํานักงาน 
(จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) จํานวน
 1  เครื่องๆ ละ 17,000 บาท 
เปนไปตามคุณลักษณะพื้นฐานที่ปรากฏตาม
เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอร กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม ฉบับลาสุด

  

17,000 อบจ.
นครราชสีมา

กอง
ยุทธศาสตร

และ
งบประมาณ

(โอน ครั้งที่ 9)

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

การ หลัก
1 เครื่องคอมพิวเตอร 

สําหรับงานสํานักงาน(จอ
แสดงภาพขนาดไมนอย
กวา19 นิ้ว)  

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน 
(จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) จํานวน
 1  เครื่องๆ ละ 17,000 บาท 
เปนไปตามคุณลักษณะพื้นฐานที่ปรากฏตาม
เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอร กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม ฉบับลาสุด

  

17,000 อบจ.
นครราชสีมา

กอง
ยุทธศาสตร

และ
งบประมาณ

(โอน ครั้งที่ 9)
(กันเงิน ป 64 
ดําเนินการ ป 

65)

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

ส.ค.มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 แกไข ครั้งที่ 8

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

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

ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 หนา 64 )

ขอความใหม  เหตุผล  แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.
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13.ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร
 

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

การ หลัก
2 เครื่องคอมพิวเตอร 

สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 1  (จอแสดงภาพ
ขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว)

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม
นอยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 3  เครื่อง  ราคา
เครื่องละ  22,000 บาท 
เปนไปตามคุณลักษณะพื้นฐานที่ปรากฏตาม
เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอร กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม ฉบับลาสุด

66,000 อบจ.
นครราชสีมา

กอง
ยุทธศาสตร

และ
งบประมาณ

(โอน ครั้งที่ 9)

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

การ หลัก
2 เครื่องคอมพิวเตอร 

สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 1  (จอแสดงภาพ
ขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว)

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม
นอยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 3  เครื่อง  ราคา
เครื่องละ  22,000 บาท 
เปนไปตามคุณลักษณะพื้นฐานที่ปรากฏตาม
เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอร กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม ฉบับลาสุด

66,000 อบจ.
นครราชสีมา

กอง
ยุทธศาสตร

และ
งบประมาณ

(โอน ครั้งที่ 9)
(กันเงิน ป 64 
ดําเนินการ ป 

65)

ขอความใหม  เหตุผล  แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

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

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 หนา 64 )

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. ก.ย.
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13.ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร
 

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

การ หลัก
3 เครื่องพิมพแบบฉีดหมึก

พรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ 
(Ink Tank Printer)

จัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ (Ink Tank Printer) จํานวน 3 เครื่อง
 ราคาเครื่องละ 4,300 บาท เปนไปตาม
คุณลักษณะพื้นฐานที่ปรากฏตามเกณฑราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม ฉบับลาสุด

12,900 อบจ.
นครราชสีมา

กอง
ยุทธศาสตร

และ
งบประมาณ

(โอน ครั้งที่ 9)

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

การ หลัก
3 เครื่องพิมพแบบฉีดหมึก

พรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ 
(Ink Tank Printer)

จัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ (Ink Tank Printer) จํานวน 3 เครื่อง
 ราคาเครื่องละ 4,300 บาท เปนไปตาม
คุณลักษณะพื้นฐานที่ปรากฏตามเกณฑราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม ฉบับลาสุด

12,900 อบจ.
นครราชสีมา

กอง
ยุทธศาสตร

และ
งบประมาณ

(โอน ครั้งที่ 9)
(กันเงิน ป 64 
ดําเนินการ ป 

65)

ขอความใหม  เหตุผล  แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

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

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 หนา 65 )

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. ก.ย.
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13.ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร
 

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

การ หลัก
4 ชุดโปรแกรม

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

จัดซื้อ ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับ
เครื่องคอมพิวเตอร และเครื่องคอมพิวเตอร
โนตบุก แบบสิทธิการใชงานประเภทติดตั้งมา
จากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธ์ิถูกตองตาม
กฎหมาย จํานวน 4 ชุดๆละ 3,800 บาท 
เปนไปตามคุณลักษณะพื้นฐานที่ปรากฏตาม
เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอร กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม ฉบับลาสุด

15,200 อบจ.
นครราชสีมา

กอง
ยุทธศาสตร

และ
งบประมาณ

(โอน ครั้งที่ 9)

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

การ หลัก

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

จัดซื้อ ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับ
เครื่องคอมพิวเตอร และเครื่องคอมพิวเตอร
โนตบุก แบบสิทธิการใชงานประเภทติดตั้งมา
จากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธ์ิถูกตองตาม
กฎหมาย จํานวน 4 ชุดๆละ 3,800 บาท 
เปนไปตามคุณลักษณะพื้นฐานที่ปรากฏตาม
เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอร กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม ฉบับลาสุด

15,200 อบจ.
นครราชสีมา

กอง
ยุทธศาสตร

และ
งบประมาณ

(โอน ครั้งที่ 9)
(กันเงิน ป 64 
ดําเนินการ ป 

65)

ขอความใหม  เหตุผล  แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

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

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 หนา 65 )

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. ก.ย.
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13.ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร
 

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

การ หลัก
5 เครื่องพิมพเลเซอร หรือ 

LED ขาวดํา (18 หนา/
นาที)

จัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา (18
 หนา/นาที) จํานวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 
2,600 บาท เปนไปตามคุณลักษณะพื้นฐานที่
ปรากฏตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร กระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับลาสุด

5,200 อบจ.
นครราชสีมา

กอง
ยุทธศาสตร

และ
งบประมาณ

(โอน ครั้งที่ 9)

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

การ หลัก

5 เครื่องพิมพเลเซอร หรือ 
LED ขาวดํา (18 หนา/
นาที)

จัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา (18
 หนา/นาที) จํานวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 
2,600 บาท เปนไปตามคุณลักษณะพื้นฐานที่
ปรากฏตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร กระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับลาสุด

5,200 อบจ.
นครราชสีมา

กอง
ยุทธศาสตร

และ
งบประมาณ

(โอน ครั้งที่ 9)
(กันเงิน ป 64 
ดําเนินการ ป 

65)

ขอความใหม  เหตุผล  แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

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

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 หนา 66 )

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. ก.ย.
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13.ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร
 

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

การ หลัก
6 ชุดโปรแกรม

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

จัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับ
เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย (Server) สําหรับ
รองรับหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอย
กวา 16 แกนหลัก (16 core) ที่มีลิขสิทธ์ิ
ถูกตองตามกฎหมาย  จํานวน 2 ชุด ราคาชุดละ
 28,000 บาท  
เปนไปตาม คุณลักษณะพื้นฐานที่ปรากฏตาม
เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอร กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม ฉบับลาสุด

56,000 อบจ.
นครราชสีมา

กอง
ยุทธศาสตร

และ
งบประมาณ

(โอน ครั้งที่ 9)

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

การ หลัก
6 ชุดโปรแกรม

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

จัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับ
เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย (Server) สําหรับ
รองรับหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอย
กวา 16 แกนหลัก (16 core) ที่มีลิขสิทธ์ิ
ถูกตองตามกฎหมาย  จํานวน 2 ชุด ราคาชุดละ
 28,000 บาท  
เปนไปตาม คุณลักษณะพื้นฐานที่ปรากฏตาม
เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอร กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม ฉบับลาสุด

56,000 อบจ.
นครราชสีมา

กอง
ยุทธศาสตร

และ
งบประมาณ

(โอน ครั้งที่ 9)
(กันเงิน ป 64 
ดําเนินการ ป 

65)

ขอความใหม  เหตุผล  แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

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

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 หนา 66 )

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. ก.ย.
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ผด.02/1

13.ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร
 

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

การ หลัก

7 ระบบประชุมทางไกลผาน
จอภาพ (Video 
Conference)

จัดซื้อระบบประชุมทางไกลผานจอภาพ (Video
 Conference)  รายละเอียดตามที่องคการ
บริหารสวนจังหวัดนครราชสีมากําหนดพรอม
ติดตั้ง จํานวน 2 ระบบ   ราคาระบบละ  
299,600 บาท  เปนครุภัณฑที่มิไดกําหนดใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑแตสามารถจัดซื้อ
ไดตามราคาทองตลาด หรือในจังหวัดหรือ
ทองถิ่นนั้นๆ หรือราคาที่เคยจัดหาอยางประหยัด

599,200 อบจ.
นครราชสีมา

กอง
ยุทธศาสตร

และ
งบประมาณ

(โอน ครั้งที่ 9)

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

การ หลัก
7 ระบบประชุมทางไกลผาน

จอภาพ (Video 
Conference)

จัดซื้อระบบประชุมทางไกลผานจอภาพ (Video
 Conference)  รายละเอียดตามที่องคการ
บริหารสวนจังหวัดนครราชสีมากําหนดพรอม
ติดตั้ง จํานวน 2 ระบบ   ราคาระบบละ  
299,600 บาท  เปนครุภัณฑที่มิไดกําหนดใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑแตสามารถจัดซื้อ
ไดตามราคาทองตลาด หรือในจังหวัดหรือ
ทองถิ่นนั้นๆ หรือราคาที่เคยจัดหาอยางประหยัด

599,200 อบจ.
นครราชสีมา

กอง
ยุทธศาสตร

และ
งบประมาณ

(โอน ครั้งที่ 9)
(กันเงิน ป 64 
ดําเนินการ ป 

65)

ขอความใหม  เหตุผล  แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

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

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 หนา 67 )

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. ก.ย.
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13.ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร
 

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

การ หลัก

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

จัดซื้อระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส 
(e-Saraban)  (ELECTRONICS DOCUMENT 
FLOW SYSTEM)  โฟลซอฟต (FlowSoft รุน 
4.0)  License มาตรฐานสามารถใชงานได 10
 จุดรับสงหนังสือ  (หรือเทากับ 30 User)  
จํานวน 1 ระบบ ระบบละ 481,500 บาท 
เปนไปตามบัญชีนวัตกรรมไทย โดยสํานัก
งบประมาณฉบับเพิ่มเติม กรกฎาคม 2561

481,500 อบจ.
นครราชสีมา

กอง
ยุทธศาสตร

และ
งบประมาณ

(โอน ครั้งที่ 9)

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

การ หลัก
8 ระบบสารบรรณ

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

จัดซื้อระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส 
(e-Saraban)  (ELECTRONICS DOCUMENT 
FLOW SYSTEM)  โฟลซอฟต (FlowSoft รุน 
4.0)  License มาตรฐานสามารถใชงานได 10
 จุดรับสงหนังสือ  (หรือเทากับ 30 User)  
จํานวน 1 ระบบ ระบบละ 481,500 บาท 
เปนไปตามบัญชีนวัตกรรมไทย โดยสํานัก
งบประมาณฉบับเพิ่มเติม กรกฎาคม 2561

481,500 อบจ.
นครราชสีมา

กอง
ยุทธศาสตร

และ
งบประมาณ

(โอน ครั้งที่ 9)
(กันเงิน ป 64 
ดําเนินการ ป 

65)

ขอความใหม  เหตุผล  แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

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

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 หนา 67)

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. ก.ย.
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ผด.02/1

13.ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร
 

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

การ หลัก
9 อุปกรณปองกันเครือขาย 

(Next Generation 
Firewall)  แบบที่ 1

จัดซื้ออุปกรณปองกันเครือขาย (Next Generation
 Firewall)  แบบที่ 1
จํานวน 1 ชุด ราคาชุดละ  240,000 บาท ตาม
โครงการจางเหมาติดตั้งระบบปองกันเครือขายจาก
การบุกรุกโดยผูใชภายนอก  สําหรับองคการบริหาร
สวนจังหวัดนครราชสีมา  จํานวน 1 ระบบ   
เปนไปตามคุณลักษณะพื้นฐานที่ปรากฏตามเกณฑ
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม ฉบับลาสุด

240,000 อบจ.
นครราชสีมา

กอง
ยุทธศาสตร

และ
งบประมาณ

(โอน ครั้งที่ 9)

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

การ หลัก
9 อุปกรณปองกันเครือขาย 

(Next Generation 
Firewall)  แบบที่ 1

จัดซื้ออุปกรณปองกันเครือขาย (Next Generation
 Firewall)  แบบที่ 1
จํานวน 1 ชุด ราคาชุดละ  240,000 บาท ตาม
โครงการจางเหมาติดตั้งระบบปองกันเครือขายจาก
การบุกรุกโดยผูใชภายนอก  สําหรับองคการบริหาร
สวนจังหวัดนครราชสีมา  จํานวน 1 ระบบ    
เปนไปตามคุณลักษณะพื้นฐานที่ปรากฏตามเกณฑ
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม ฉบับลาสุด

240,000 อบจ.
นครราชสีมา

กอง
ยุทธศาสตร

และ
งบประมาณ

(โอน ครั้งที่ 9)
(กันเงิน ป 64 
ดําเนินการ ป 

65)

ขอความใหม  เหตุผล  แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

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

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 หนา 68 )

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. ก.ย.

40



ผด.02/1

13.ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร
 

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

การ หลัก
10 อุปกรณกระจายสัญญาณ 

(L3 Switch)  ขนาด 24 
ชอง

จัดซื้ออุปกรณกระจายสัญญาณ (L3 Switch)  
ขนาด 24 ชอง จํานวน 1 ชุด ราคาชุดละ  
120,000 บาท ตามโครงการจางเหมาติดตั้ง
ระบบปองกันเครือขายจากการบุกรุกโดยผูใช
ภายนอก  สําหรับองคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมา  จํานวน 1 ระบบ    
เปนไปตามคุณลักษณะพื้นฐานที่ปรากฏตาม
เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอร กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม ฉบับลาสุด

120,000 อบจ.
นครราชสีมา

กอง
ยุทธศาสตร

และ
งบประมาณ

(โอน ครั้งที่ 9)

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

การ หลัก
10 อุปกรณกระจายสัญญาณ 

(L3 Switch)  ขนาด 24 
ชอง

จัดซื้ออุปกรณกระจายสัญญาณ (L3 Switch)  
ขนาด 24 ชอง จํานวน 1 ชุด ราคาชุดละ  
120,000 บาท ตามโครงการจางเหมาติดตั้ง
ระบบปองกันเครือขายจากการบุกรุกโดยผูใช
ภายนอก  สําหรับองคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมา  จํานวน 1 ระบบ    
เปนไปตามคุณลักษณะพื้นฐานที่ปรากฏตาม
เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอร กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม ฉบับลาสุด

120,000 อบจ.
นครราชสีมา

กอง
ยุทธศาสตร

และ
งบประมาณ

(โอน ครั้งที่ 9)
(กันเงิน ป 64 
ดําเนินการ ป 

65)

ขอความใหม  เหตุผล  แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

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

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 หนา 69 )

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. ก.ย.
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ผด.02/1

13.ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร
 

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

การ หลัก
11 อุปกรณกระจายสัญญาณ

ไรสาย (Access Point)  
แบบที่ 2

จัดซื้ออุปกรณกระจายสัญญาณไรสาย (Access 
Point)  แบบที่ 2  จํานวน 1 ชุด 
ราคาชุดละ  23,000 บาท ตามโครงการจาง
เหมาติดตั้งระบบเครือขายอินเตอรเน็ตแบบไร
สาย อาคารสํานักงานองคการบริหารสวน
จังหวัดนครราชสีมา จํานวน 1 ระบบ เปนไป
ตามคุณลักษณะพื้นฐานที่ปรากฏตามเกณฑ
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม ฉบับลาสุด

23,000 อบจ.
นครราชสีมา

กอง
ยุทธศาสตร

และ
งบประมาณ

(โอน ครั้งที่ 9)

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

การ หลัก
11 อุปกรณกระจายสัญญาณ

ไรสาย (Access Point)  
แบบที่ 2

จัดซื้ออุปกรณกระจายสัญญาณไรสาย (Access 
Point)  แบบที่ 2  จํานวน 1 ชุด 
ราคาชุดละ  23,000 บาท ตามโครงการจาง
เหมาติดตั้งระบบเครือขายอินเตอรเน็ตแบบไร
สาย อาคารสํานักงานองคการบริหารสวน
จังหวัดนครราชสีมา จํานวน 1 ระบบ เปนไป
ตามคุณลักษณะพื้นฐานที่ปรากฏตามเกณฑ
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม ฉบับลาสุด

23,000 อบจ.
นครราชสีมา

กอง
ยุทธศาสตร

และ
งบประมาณ

(โอน ครั้งที่ 9)
(กันเงิน ป 64 
ดําเนินการ ป 

65)

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

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 หนา 70  )

ขอความใหม  เหตุผล  แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

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. ก.ย.
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ผด.02/1

13.ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร
 

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

การ หลัก
12 อุปกรณกระจายสัญญาณ 

(L2 Switch)  ขนาด 24 
ชอง แบบที่ 2

จัดซื้ออุปกรณกระจายสัญญาณ  (L2 Switch)  
ขนาด  24 ชอง แบบที่ 2
จํานวน 4 ชุด  ราคาชุดละ 21,000 บาท ตาม
โครงการจางเหมาติดตั้งระบบเครือขาย
อินเตอรเน็ตแบบไรสายอาคารสํานักงาน
องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา จํานวน
 1 ระบบ เปนไปตามคุณลักษณะพื้นฐานที่
ปรากฏตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร กระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับลาสุด

84,000 อบจ.
นครราชสีมา

กอง
ยุทธศาสตร

และ
งบประมาณ

(โอน ครั้งที่ 9)

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

การ หลัก
12 อุปกรณกระจายสัญญาณ 

(L2 Switch)  ขนาด 24 
ชอง แบบที่ 2

จัดซื้ออุปกรณกระจายสัญญาณ  (L2 Switch)  
ขนาด  24 ชอง แบบที่ 2
จํานวน 4 ชุด  ราคาชุดละ 21,000 บาท ตาม
โครงการจางเหมาติดตั้งระบบเครือขาย
อินเตอรเน็ตแบบไรสายอาคารสํานักงาน
องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา จํานวน
 1 ระบบ เปนไปตามคุณลักษณะพื้นฐานที่
ปรากฏตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร กระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับลาสุด

84,000 อบจ.
นครราชสีมา

กอง
ยุทธศาสตร

และ
งบประมาณ

(โอน ครั้งที่ 9)
(กันเงิน ป 64 
ดําเนินการ ป 

65)

ขอความใหม  เหตุผล  แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

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

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 หนา 71)

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. ก.ย.
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ผด.02/1

13.ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร
 

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

การ หลัก
13 ระบบควบคุมการโทรบน

เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย
จํานวน 1 ระบบ

จัดซื้อระบบควบคุมการโทรบนเครื่อง
คอมพิวเตอรแมขายจํานวน 1 ระบบ   เปนเงิน 
 210,000 บาท  ตามโครงการติดตั้งระบบ
โทรศัพท IP องคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมา เปนครุภัณฑที่มิไดกําหนดในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑแตสามารถจัดซื้อไดตาม
ราคาทองตลาด หรือในจังหวัดหรือทองถิ่นน้ันๆ
 หรือราคาที่เคยจัดหาอยางประหยัด

210,000 อบจ.
นครราชสีมา

กอง
ยุทธศาสตร

และ
งบประมาณ

(โอน ครั้งที่ 9)

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

การ หลัก
13 ระบบควบคุมการโทรบน

เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย
จํานวน 1 ระบบ

จัดซื้อระบบควบคุมการโทรบนเครื่อง
คอมพิวเตอรแมขายจํานวน 1 ระบบ   เปนเงิน 
 210,000 บาท  ตามโครงการติดตั้งระบบ
โทรศัพท IP องคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมา เปนครุภัณฑที่มิไดกําหนดในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑแตสามารถจัดซื้อไดตาม
ราคาทองตลาด หรือในจังหวัดหรือทองถิ่นน้ันๆ
 หรือราคาที่เคยจัดหาอยางประหยัด

210,000 อบจ.
นครราชสีมา

กอง
ยุทธศาสตร

และ
งบประมาณ

(โอน ครั้งที่ 9)
(กันเงิน ป 64 
ดําเนินการ ป 

65)

ขอความใหม  เหตุผล  แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

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

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 หนา 72 )

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. ก.ย.
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13.ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร
 

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

การ หลัก
14 ชุดโปรแกรมปองกันไวรัส จัดซื้อชุดโปรแกรมปองกันไวรัส ราคา 700 

บาทตอป  (สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร 1 
เครื่อง) จํานวน 400 ชุด
เปนไปตามคุณลักษณะพื้นฐานที่ปรากฏตาม
เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอร กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม ฉบับลาสุด

280,000 อบจ.
นครราชสีมา

กอง
ยุทธศาสตร

และ
งบประมาณ

(โอน ครั้งที่ 9)

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

การ หลัก
14 ชุดโปรแกรมปองกันไวรัส จัดซื้อชุดโปรแกรมปองกันไวรัส ราคา 700 

บาทตอป  (สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร 1 
เครื่อง) จํานวน 400 ชุด
เปนไปตามคุณลักษณะพื้นฐานที่ปรากฏตาม
เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอร กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม ฉบับลาสุด

280,000 อบจ.
นครราชสีมา

กอง
ยุทธศาสตร

และ
งบประมาณ

(โอน ครั้งที่ 9)
(กันเงิน ป 64 
ดําเนินการ ป 

65)

2,210,000
14

ขอความใหม  เหตุผล  แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

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

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 หนา 72 )

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. ก.ย.

รวมงบประมาณ
รวมโครงการ
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7.ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
 

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

การ หลัก
1 เครื่องบันทึกเสียง จัดซื้อเครื่องบันทึกเสียง จํานวน 1 

เครื่อง คุณลักษณะดังนี้
 - เครื่องบันทึกเสียง ความจุ 4 GB 
พรอมชองใส MicroSD
 - Direct USB (เลื่อน, จัดเก็บ, ชารจ)
 - รองรับการเลนไฟลเสียง 
PCM/Mp3/WMA/AAC
 - Intelligent Noise Cut ลดเสียง
รบกวนขณะฟง ขณะบันทึก
 - การบันทึกเสียงแบบ Focus & wide
 - Stereo
 - ระบบ Quick Charge ชารตแบตเตอรี่
เพียง 3 นาที ใชงานได 1 ช่ัวโมง 
 - หนวยจัดเก็บภายใน 4 GB บันทึกได
นาน 39 ช่ัวโมง (MP3) 
เปนครุภัณฑที่มิไดกําหนดในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑแตสามารถจัดซื้อได
ตามราคาทองตลาดหรือในจังหวัดหรือ
ทองถิ่นน้ัน ๆ หรือราคาที่เคยจัดหา
อยางประหยัด

4,650 อบจ.
นครราชสีมา

กองแผนและ
งบประมาณ

โอน ครั้งที่ 20
(กันเงินป 63

ดําเนินการป 64)

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 แกไข ครั้งที่ 8

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2563 เพิ่มเติม คร้ังที่ 5 หนา 257 )

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

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

การ หลัก
1 เครื่องบันทึกเสียง จัดซื้อเครื่องบันทึกเสียง จํานวน 1 

เครื่อง คุณลักษณะดังนี้
 - เครื่องบันทึกเสียง ความจุ 4 GB 
พรอมชองใส MicroSD
 - Direct USB (เลื่อน, จัดเก็บ, ชารจ)
 - รองรับการเลนไฟลเสียง 
PCM/Mp3/WMA/AAC
 - Intelligent Noise Cut ลดเสียง
รบกวนขณะฟง ขณะบันทึก
 - การบันทึกเสียงแบบ Focus & wide
 - Stereo
 - ระบบ Quick Charge ชารตแบตเตอรี่
เพียง 3 นาที ใชงานได 1 ช่ัวโมง 
 - หนวยจัดเก็บภายใน 4 GB บันทึกได
นาน 39 ช่ัวโมง (MP3) 
เปนครุภัณฑที่มิไดกําหนดในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑแตสามารถจัดซื้อได
ตามราคาทองตลาดหรือในจังหวัดหรือ
ทองถิ่นน้ัน ๆ หรือราคาที่เคยจัดหา
อยางประหยัด

4,650 อบจ.
นครราชสีมา

กอง
ยุทธศาสตร

และ
งบประมาณ

โอน ครั้งที่ 20
(กันเงินป 63

ดําเนินการป 65)

4,650
1

รวมงบประมาณ
รวมโครงการ

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ขอความใหม  เหตุผล  แกไขหนวยงานรับผิดชอบหลักและแกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

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

49



 

 

ครุภัณฑสำนกังาน 

 
 

๕๐ 
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10.ประเภทครุภัณฑสํานักงาน
 

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

การ หลัก
24 เครื่องโทรสาร จัดซื้อเครื่องโทรสาร จํานวน 1 

เครื่อง โดยมีคุณลักษณะดังนี้
 - โทรสารกระดาษธรรมดา ระบบ
ฟลม 70 เมตร
 - รับเอกสารกรณีกระดาษหมด 28
 หนา
 - ใชเปนโทรศัพท และ โทรสาร ได
 - ความเร็วในการสงเอกสาร 12 
วินาที/แผน
 - หนวยความจําจาก สมุดโทรศัพท 
100 หมายเลข
 - ปอนเอกสารอัตโนมัติ 10 แผน
 - รองรับบริการ Caller ID
 - ใชงานงายดวยปุม Navigator
 - ระบบแกไขขอผิดพลาด (ECM)

5,500 อบจ.
นครราชสีมา

กองแผน
และ

งบประมาณ

(โอน ครั้งที่ 22)
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64)

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 แกไข ครั้งที่ 8

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2563 เพิ่มเติม คร้ังที่ 5 หนา 295 )

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
24 เครื่องโทรสาร จัดซื้อเครื่องโทรสาร จํานวน 1 

เครื่อง โดยมีคุณลักษณะดังนี้
 - โทรสารกระดาษธรรมดา ระบบ
ฟลม 70 เมตร
 - รับเอกสารกรณีกระดาษหมด 28
 หนา
 - ใชเปนโทรศัพท และ โทรสาร ได
 - ความเร็วในการสงเอกสาร 12 
วินาที/แผน
 - หนวยความจําจาก สมุดโทรศัพท 
100 หมายเลข
 - ปอนเอกสารอัตโนมัติ 10 แผน
 - รองรับบริการ Caller ID
 - ใชงานงายดวยปุม Navigator
 - ระบบแกไขขอผิดพลาด (ECM)

5,500 อบจ.
นครราชสีมา

กอง
ยุทธศาสตร

และ
งบประมาณ

(โอน ครั้งที่ 22)
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 65)

5,500
1

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ขอความใหม  เหตุผล  แกไขหนวยงานรับผิดชอบหลักและแกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

รวมงบประมาณ
รวมโครงการ

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

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

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562  

แกไข (กันเงิน) 
 

 ๕๓ 



 

 

ครุภัณฑคอมพิวเตอร 

 

 
๕๔ 
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 13. ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร
 

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

การ หลัก
1 แผงวงจรเครื่องคอมพิวเตอรแม

ขาย ชนิด Blade สําหรับตู 
Enclosure/Chassis แบบที่ 1 
จํานวน 3 เครื่อง

แผงวงจรเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย 
ชนิด Blade สําหรับตู 
Enclosure/Chassis แบบที่ 1 
จํานวน 3 เครื่อง

600,000  อบจ.นม. กองแผนและ
งบประมาณ

หนา 214
(ครั้งที่ 2 
ผ.08/1)

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

การ หลัก
1 แผงวงจรเครื่องคอมพิวเตอรแม

ขาย ชนิด Blade สําหรับตู 
Enclosure/Chassis แบบที่ 1 
จํานวน 3 เครื่อง

แผงวงจรเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย 
ชนิด Blade สําหรับตู 
Enclosure/Chassis แบบที่ 1 
จํานวน 3 เครื่อง

600,000  อบจ.นม. กอง
ยุทธศาสตร

และ
งบประมาณ

หนา 214
(ครั้งที่ 2 
ผ.08/1)

(กันเงิน ป62 
ดําเนินการ ป65)

   600,000

1

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น
 แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 แกไข ครั้งที่ 8

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

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

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

พ.ศ.2561

ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2562  หนา 791 )

รวมโครงการ

เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ขอความใหม  เหตุผล   แกไขหนวยงานรับผิดชอบหลัก และหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. พ.ค. มิ.ย.

รวมงบประมาณ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
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ที่ปรึกษา 
 

นางยลดา    หวังศุภกิจโกศล  นายกองคการบรหิารสวนจงัหวัดนครราชสีมา 
นายสมเกียรติ  ตันดิลกตระกลู  รองนายกองคการบริหารสวนจงัหวัดนครราชสีมา 
นายวุฒิชัย  วงคปญโญ   ปลัดองคการบรหิารสวนจังหวัดนครราชสีมา  
    

คณะทำงาน 
 

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

 
 
 
 
 
 

 


