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ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ส่วนที่ 1
คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย
- รายละเอียดคำแถลง
- รายละเอียดประมาณการรายรับ
- รายละเอียดประมาณการรายจ่าย
ส่วนที่ 2
บันทึกหลักการและเหตุผล
- รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามด้าน
- รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามแผนงาน
- รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล
รายงานประมาณการรายรับ
รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ
รายงานประมาณการรายจ่าย
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่าย
- แผนงานบริหารงานทั่วไป
- แผนงานการรักษาความสงบภายใน
- แผนงานการศึกษา
- แผนงานสาธารณสุข
- แผนงานสังคมสงเคราะห์
- แผนงานเคหะและชุมชน
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
- แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
- แผนงานการเกษตร
- แผนงานงบกลาง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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ส่วนที่ 1
คา ถลงประ อบงบประมาณรายจ่าย
ประจาปงบประมาณ พ ศ
ของ
องค์ ารบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
อา ภอ มืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
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คาแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2564
ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณ
รายจ่ายประจาปต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลัก
การและแนวนโยบายการดาเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังต่อไปนี้
1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ในปงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2563 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
สถานะการเงิน ดังนี้
1.1.1 เงินฝากธนาคาร จานวน 565,066,450.68 บาท
1.1.2 เงินสะสม จานวน 140,973,472.44 บาท
1.1.3 เงินทุนสารองเงินสะสม จานวน 131,491,297.63 บาท
1.1.4 รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จานวน 18 โครงการ รวม
15,438,300.00 บาท
1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จานวน 31 โครงการ รวม 2,422,758.00
บาท
1.2 เงินกู้คงค้าง จานวน 438,023,883.28 บาท
2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2563
1 รายรับจริง จานวน 1,181,261,300.08 บาท ประกอบด้วย
หมวดภาษีอากร

จานวน

25,988,051.53 บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

จานวน

3,219,992.20 บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

จานวน

5,886,417.64 บาท

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์

จานวน

0.00 บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

จานวน

717,020.00 บาท

หมวดรายได้จากทุน

จานวน

28,198.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร

จานวน

331,538,120.71 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป

จานวน

813,883,500.00 บาท

2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จานวน 59,199,400.00 บาท
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3 รายจ่ายจริง จานวน 897,003,751.73 บาท ประกอบด้วย
งบกลาง

จานวน

75,109,846.14 บาท

งบบุคลากร

จานวน

367,614,095.69 บาท

งบดาเนินงาน

จานวน

416,963,110.73 บาท

งบลงทุน

จานวน

37,316,699.17 บาท

งบรายจ่ายอื่น

จานวน

0.00 บาท

งบเงินอุดหนุน

จานวน

0.00 บาท

4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จานวน 51,003,606.94 บาท
5 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จานวน 240,888,888.59 บาท
6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสารองเงินสะสม จานวน 0.00 บาท
7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จานวน 0.00 บาท
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คาแถลงงบประมาณ
ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
รายรับจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ประมาณการ
ปี 2564

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร

31,780,294.42

30,000,000.00

33,000,000.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบ
อนุญาต

2,606,633.06

1,556,500.00

2,772,000.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

8,311,574.08

7,700,000.00

9,200,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

847,634.40

1,110,000.00

960,000.00

หมวดรายได้จากทุน

174,332.00

50,000.00

200,000.00

43,720,467.96

40,416,500.00

46,132,000.00

411,711,720.65

414,236,308.00

415,400,000.00

411,711,720.65

414,236,308.00

415,400,000.00

720,614,454.00

897,347,192.00

925,252,800.00

720,614,454.00

897,347,192.00

925,252,800.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

รวม 1,176,046,642.61 1,352,000,000.00 1,386,784,800.00
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งบกลาง

2563

2564

84,013,574.22

89,385,373.00

88,687,767.00

งบบุคลากร

433,994,875.60

512,407,162.00

515,260,174.00

งบดา นินงาน

442,484,350.38

603,757,465.00

594,683,465.00

69,378,905.65

146,400,000.00

188,103,394.00

งบรายจ่ายอื่น

0.00

50,000.00

50,000.00

งบ งินอุดหนุน

6,734,000.00

0.00

0.00

งบลงทุน

ว

1,036,605,705.85 1,352,000,000.00 1,386,784,800.00
ว

1,036,605,705.85 1,352,000,000.00 1,386,784,800.00

ส่วนที่ 2
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เรื่อง
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
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บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
ด้าน

ยอดรวม

ด้านบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป

183,577,142

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

783,300

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา

629,721,856

แผนงานสาธารณสุข

292,568,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์

14,106,215

แผนงานเคหะและชุมชน

134,140,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

11,361,020

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

20,363,500

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

10,376,000

แผนงานการเกษตร

1,100,000

ด้านการดาเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง

88,687,767
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น

1,386,784,800

35,162,974

4,990,500

ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ

50,000

50,000

งบรายจ่ายอื่น

รายจ่ายอื่น

163,233,282

7,927,224

7,927,224

ค่าครุภัณฑ์

งบลงทุน

520,000

37,397,430

ค่าตอบแทน

ค่าสาธารณูปโภค

78,070,904

งบดา นินงาน

รวม

65,008,634

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

77,185,154

งานบริหารทั่วไป

12,176,520

งาน

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

งบบุคลากร

งบ

แผนงานบริหารงานทั่วไป

6,495,400

0

0

396,300

396,300

10,000

990,600

4,498,500

600,000

6,099,100

0

0

0

งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ

0

0

0

13,848,460

0

0

693,260

693,260

4,900,000

1,335,000

1,920,200

5,000,000

13,155,200

งานบริหารงานคลัง

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ

183,577,142

50,000

50,000

9,016,784

9,016,784

5,430,000

7,316,100

41,581,674

42,997,430

97,325,204

65,008,634

12,176,520

77,185,154

รวม

หน้า : 1/10
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ค่าครุภัณฑ์

รวม

483,300

483,300

483,300

0

ค่าใช้สอย

งบลงทุน

0

งาน งานบริหารทั่วไป กี่ยว
กับการรักษาความสงบ
ภายใน

งบดา นินงาน

งบ

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

300,000

0

0

300,000

300,000

งานป้องกันภัยฝ่าย
พล รือนและระงับ
อัคคีภัย
รวม

783,300

483,300

483,300

300,000

300,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ

หน้า : 2/10
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636,000

ค่าวัสดุ

รวม

24,500,276

ค่าใช้สอย

ค่าครุภัณฑ์

งบลงทุน

501,797,041

81,128,990

81,128,990

2,497,380

995,100

ค่าตอบแทน

ค่าสาธารณูปโภค

28,628,756

392,039,295

392,039,295

127,124,815

0

0

0

499,915

126,624,900

0

127,124,815

0

0

งาน งานบริหารทั่วไป กี่ยว
งานระดับมัธยมศึกษา
กับการศึกษา

งบดา นินงาน

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

งบบุคลากร

งบ

แผนงานการศึกษา

0

0

800,000

0

0

0

0

800,000

0

800,000

งานศึกษาไม่กาหนด
ระดับ

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ

629,721,856

81,128,990

81,128,990

2,497,380

1,135,915

151,925,176

995,100

156,553,571

392,039,295

392,039,295

รวม

หน้า : 3/10
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รวม

291,868,000

100,000

291,768,000

ค่าตอบแทน

ค่าใช้สอย

291,868,000

700,000

700,000

0

700,000

งาน งานบริหารทั่วไป กี่ยว งานบริการสาธารณสุข
กับสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น

งบดา นินงาน

งบ

แผนงานสาธารณสุข

292,568,000

800,000

291,768,000

292,568,000

รวม

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ

หน้า : 4/10
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845,000

1,729,800

ค่าวัสดุ

งบลงทุน

รวม

650,400

ค่าใช้สอย

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

14,006,215

158,800

1,571,000

500,000

ค่าตอบแทน

ค่าครุภัณฑ์

1,995,400

10,281,015

10,281,015
0

0

100,000

0

0

0

0

100,000

0

100,000

งาน งานบริหารทั่วไป กี่ยว งานสวัสดิการสังคม
กับสังคมสง คราะห์ และสังคมสง คราะห์

งบดา นินงาน

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

งบบุคลากร

งบ

แผนงานสังคมสง คราะห์

14,106,215

158,800

1,571,000

1,729,800

845,000

750,400

500,000

2,095,400

10,281,015

10,281,015

รวม

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ

หน้า : 5/10
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18,800,000

239,000

ค่าวัสดุ

งบลงทุน

รวม

8,312,690

ค่าใช้สอย

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

63,606,400

0

239,000

500,000

ค่าตอบแทน

ค่าครุภัณฑ์

27,612,690

35,754,710

35,754,710

งาน งานบริหารทั่วไป กี่ยว
กับ คหะและชุมชน

งบดา นินงาน

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

งบบุคลากร

งบ

แผนงาน คหะและชุมชน

0

0

0

0

0

0

70,000,000

70,000,000

0

70,000,000

งานไฟฟ้าถนน

533,600

0

0

0

0

533,600

0

533,600

0

0

งานกาจัดขยะมลฝอย
และสิ่งปฏิกล

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ

134,140,000

70,000,000

239,000

70,239,000

18,800,000

8,846,290

500,000

28,146,290

35,754,710

35,754,710

รวม

หน้า : 6/10

13

ค่าครุภัณฑ์

รวม

11,361,020

453,020

453,020

10,908,000

ค่าใช้สอย

งบลงทุน

10,908,000

งาน งานส่ง สริมและสนับ
สนุนความ ข้มแข็ง
ชุมชน

งบดา นินงาน

งบ

แผนงานสร้างความ ข้มแข็งของชุมชน

11,361,020

453,020

453,020

10,908,000

10,908,000

รวม

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ

หน้า : 7/10

14

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าครุภัณฑ์

รวม

625,000

ค่าสาธารณูปโภค

17,213,500

950,000

13,726,500

14,676,500

300,000

ค่าวัสดุ

งบลงทุน

1,612,000

ค่าใช้สอย

งานกีฬาและ
นันทนาการ

2,537,000

งาน

งบดา นินงาน

งบ

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

1,450,000

0

0

0

0

0

1,450,000

1,450,000

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

1,700,000

0

0

0

0

0

1,700,000

1,700,000

งานวิชาการวางแผน
และส่ง สริมการท่อง
ที่ยว

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ

20,363,500

950,000

13,726,500

14,676,500

625,000

300,000

4,762,000

5,687,000

รวม

หน้า : 8/10

15

รวม

600,000

600,000

ค่าใช้สอย

งานส่ง สริมการ กษตร

600,000

งาน

10,376,000

งบดา นินงาน

งบ

แผนงานการ กษตร

รวม

10,376,000

10,376,000

งาน งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

งบลงทุน

งบ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

500,000

500,000

500,000

งานอนุรักษ์แหล่งน้า
และป่าไม้

10,376,000

10,376,000

10,376,000

รวม

1,100,000

1,100,000

1,100,000

รวม

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ

หน้า : 9/10

16

งบกลาง

งบกลาง

งบ

แผนงานงบกลาง

รวม

งาน

88,687,767

88,687,767

88,687,767

งบกลาง

88,687,767

88,687,767

88,687,767

รวม

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ

หน้า : 10/10

17

18

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
โดยที่เปนการสมควรตังงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2564 อาศัยอานาจตามความ
ในพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติองค์การบริหารสวนจังหวัด มาตรา 58 จึงตราข้อบัญญัติขึนไว้โดยความเห็น
ชอบของสภาองค์การบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ และโดยอนุมัติของผู้วาราชการจังหวัดชัยภูมิ
ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นีเรียกวา ข้อบัญญัติงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2564
ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นีให้ใช้บังคับตังแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เปนต้นไป
ข้อ 3. งบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เปนจานวนรวมทังสิน 1,386,784,800
บาท
ข้อ 4. งบประมาณรายจายทั่วไป จายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป เปนจานวนรวมทังสิน 1,386,784,800 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี
แผนงาน

ยอดรวม

ด้านบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป

183,577,142

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

783,300

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา

629,721,856

แผนงานสาธารณสุข

292,568,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์

14,106,215

แผนงานเคหะและชุมชน

134,140,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

11,361,020

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

20,363,500

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

10,376,000

แผนงานการเกษตร

1,100,000

ด้านการดาเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง

88,687,767
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น

1,386,784,800

19

ข้อ 5. งบประมาณรายจายเฉพาะการ จายจากรายได้ เปนจานวนรวมทังสิน 0 บาท ดังนี
งบ

ยอดรวม
รวมรายจ่าย

ข้อ 6. ให้นายกองค์การบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิปฏิบัติการเบิกจายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้
เปนไปตามระเบียบการเบิกจายเงินขององค์การบริหารสวนจังหวัด
ข้อ 7. ให้นายกองค์การบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิมีหน้าที่รักษาการให้เปนไปตามบัญญัตินี
ประกาศ ณ วันที่ ......................................................................

(ลงนาม)..................................................
(นายมนตรี ชาลีเครือ)
ตาแหนง นายกองค์การบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ
เห็นชอบ

(ลงนาม)..................................................
(นายกอบชัย บุญอรณะ)
ตาแหนง ผู้วาราชการจังหวัดชัยภูมิ

0

รวมหมวดภาษีอากร

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
ค่าธรรม นียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9
ค่าธรรม นียมบารุง อบจ. จากผู้ ข้าพัก รง รม
ค่าปรับการผิดสัญญา
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
ค่า ช่าหรือบริการสถานที่
ดอก บีย
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
งินที่มีผู้อุทิศให้
ค่าขาย บบ ปลน
รายได้ บ็ด ตล็ดอื่นๆ
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

หมวดภาษีอากร
ภาษีบารุง อบจ.จากการค้ายาสูบ
ภาษีบารุง อบจ.จากการค้านามัน/ก๊าซ

วันที่พิมพ์ : 2/9/2563 19:13:44

6,320.00
507,455.10
913,130.00
1,426,905.10
150,000.00
7,176,186.37
7,326,186.37
25,000.22
717,500.00
309,435.26
1,051,935.48

251,000.00
5,416,479.84
5,667,479.84
25,014.00
1,226,500.00
182,500.00
1,434,014.00

17,477,584.86
10,871,604.14
28,349,189.00

6,320.00
498,878.50
1,880,813.00
2,386,011.50

21,598,989.60
10,783,413.84
32,382,403.44

ปี 2560

รายรับจริง
ปี 2561

รายงานประมาณการรายรับ
ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
อา ภอ มืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

0.40
346,000.00
501,634.00
847,634.40

166,000.00
8,145,574.08
8,311,574.08

10,207.60
510,950.10
2,085,475.36
2,606,633.06

20,450,913.90
11,329,380.52
31,780,294.42

ปี 2562

10,000.00
750,000.00
350,000.00
1,110,000.00

200,000.00
7,500,000.00
7,700,000.00

6,500.00
550,000.00
1,000,000.00
1,556,500.00

19,000,000.00
11,000,000.00
30,000,000.00

ปี 2563

0.00 %
-46.67 %
57.14 %

0.00 %
20.00 %

84.62 %
1.82 %
120.00 %

10.53 %
9.09 %

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)

10,000.00
400,000.00
550,000.00
960,000.00

200,000.00
9,000,000.00
9,200,000.00

12,000.00
560,000.00
2,200,000.00
2,772,000.00

21,000,000.00
12,000,000.00
33,000,000.00

ปี 2564

หน้า : 1/2
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รวมหมวดรายได้จากทุน

หมวดภาษีจัดสรร
ภาษี ละค่าธรรม นียมรถยนต์
ภาษีมูลค่า พิ่มตาม พ.ร.บ. กาหนด ผนฯ
ภาษีมูลค่า พิ่มตาม พ.ร.บ. อบจ.ฯ ร้อยละ 5
ค่าภาคหลวง ร่
รวมหมวดภาษีจัดสรร
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
งินอุดหนุนทั่วไป สาหรับดา นินการตามอานาจหน้าที่ ละ
ภารกิจถ่าย อน ลือกทา
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
รวมทุกหมวด

หมวดรายได้จากทุน
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน

วันที่พิมพ์ : 2/9/2563 19:13:44

197,606,032.72
145,336,984.12
58,079,981.39
1,013,906.88
402,036,905.11
732,383,515.00
732,383,515.00
1,172,604,812.06

690,675,919.00
690,675,919.00
1,118,643,216.41

30,176.00
30,176.00

186,739,542.20
141,873,200.05
56,251,125.38
1,191,476.00
386,055,343.63

42,045.00
42,045.00

ปี 2560

รายรับจริง
ปี 2561

720,614,454.00
1,176,046,642.61

720,614,454.00

207,784,195.79
139,688,149.27
62,910,628.39
1,328,747.20
411,711,720.65

174,332.00
174,332.00

ปี 2562

897,347,192.00
1,352,000,000.00

897,347,192.00

198,000,000.00
155,000,000.00
60,136,308.00
1,100,000.00
414,236,308.00

50,000.00
50,000.00

ปี 2563

%
%
%
%

3.11 %

6.06
-9.03
4.76
27.27

300.00 %

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)

925,252,800.00
1,386,784,800.00

925,252,800.00

210,000,000.00
141,000,000.00
63,000,000.00
1,400,000.00
415,400,000.00

200,000.00
200,000.00

ปี 2564

หน้า : 2/2
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วันที่พิมพ์ : 2/9/2563 19:14:05

หน้า : 1/3

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

1,386,784,800 บาท แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร

รวม

33,000,000 บาท

จานวน

21,000,000 บาท

จานวน

12,000,000 บาท

รวม

2,772,000 บาท

จานวน

12,000 บาท

จานวน

560,000 บาท

จานวน

2,200,000 บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

รวม

9,200,000 บาท

ค่าเช่าหรือบริการสถานที่

จานวน

200,000 บาท

ภาษีบารุง อบจ.จากการค้ายาสูบ
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปงบประมาณ
พ.ศ. 2562
ภาษีบารุง อบจ.จากการค้านามัน/ก๊าซ
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปงบประมาณ
พ.ศ. 2562
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปงบประมาณ
พ.ศ. 2562
ค่าธรรมเนียมบารุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปงบประมาณ
พ.ศ. 2562
ค่าปรับการผิดสัญญา
ประมาณการไว้รองรับกรณีการส่งมอบงานโครงการจัดซือ/จัดจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ที่ไม่ตรงตามกาหนดระยะ
เวลาส่งมอบ หรือไม่เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติ

ประมาณการโดยคาดว่าจะได้รับจากค่าเช่าหรือบริการสถาน
ที่ และค่าเช่าจากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
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วันที่พิมพ์ : 2/9/2563 19:14:05

หน้า : 2/3

ดอกเบีย

จานวน

9,000,000 บาท

รวม

960,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

จานวน

400,000 บาท

จานวน

550,000 บาท

รวม

200,000 บาท

จานวน

200,000 บาท

ประมาณการโดยคานวณดอกเบียเงินฝากธนาคารตามอัตรา
ดอกเบียที่ใช้อยู่ในปจจุบัน และประมาณการไว้สาหรับดอกเบีย
เงินฝากกองทุนต่างๆ
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
เงินที่มีผู้อุทิศให้
ประมาณการไว้รองรับกรณีที่มีผู้อุทิศให้แก่องค์การบริหารส่วน
จังหวัดชัยภูมิ
ค่าขายแบบแปลน
ประมาณการตังไว้เป็นค่าขายแบบแปลนสาหรับโครงการสอบ
ราคา/ประกวดราคา
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ
ประมาณการไว้รองรับกรณีการรับเงินประเภทอื่นที่ไม่ได้ตังรับไว้
หรือไม่เข้าประเภท
หมวดรายได้จากทุน
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน
ประมาณการจากมูลค่าทรัพย์สินที่คาดว่าจะขายทอดตลาด
ทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์

รวม

415,400,000 บาท

จานวน

210,000,000 บาท

จานวน

141,000,000 บาท

จานวน

63,000,000 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปงบประมาณ
พ.ศ. 2562
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กาหนดแผนฯ
ประมาณการโดยคาดว่าภาษีประเภทนีคาดว่าจะได้รับการจัดสรร
ในอัตราส่วน ตามมติของคณะกรรมการการกระจายอานาจฯ
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. อบจ.ฯ ร้อยละ 5
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปงบประมาณ
พ.ศ. 2562
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ค่าภาคหลวงแร่

จานวน

1,400,000 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปงบประมาณ
พ.ศ. 2562
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
เงินอุดหนุนทั่วไป สาหรับดาเนินการตามอานาจหน้าที่และภารกิจ
ถ่ายโอนเลือกทา
ตังไว้รองรับกรณีได้รับจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปสนับสนุน
การกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่นท้องถิ่น ซึ่งได้รับ
ตามมติของคณะกรรมการกระจายอานาจฯ เพื่อดาเนินการ
ตามอานาจหน้าที่และภารกิจภ่ายโอนเลือกทา โดยประมาณการ
ใกล้เคียงกับยอดวงเงินที่ได้รับจัดสรรในปงบประมาณ
พ.ศ. 2563 ประกอบด้วย
1. เงินอุดหนุนทั่วไปสาหรับดาเนินการตามอานาจหน้าที่และ
ภารกิจถ่ายโอนเลือกทา จานวน 115,500,000 บาท
2. เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนการบริหารสนามกีฬา
ระดับจังหวัด จานวน 2,087,000 บาท
3. เงินอุดหนุนสาหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของ
ท้องถิ่น จานวน 47,961,800 บาท
4. เงินอุดหนุนสาหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ
เงินเดือนครูและค่าจ้างประจา จานวน 382,845,900 บาท
5. เงินอุดหนุนสาหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา
ท้องถิ่น ค่าปจจัยพืนฐานนักเรียนยากจน
จานวน 6,429,000 บาท
6. เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ตังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขันพืนฐาน
จานวน 78,661,100 บาท
7. เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจา
หมู่บ้าน อสม. เชิงรุก จานวน 291,768,000 บาท

รวม

925,252,800 บาท

จานวน

925,252,800 บาท

966,240

เงินเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกองค์การ
บริ ารสวนจัง วัด

เงินประจาตาแ นง

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน

เงินเดือนพนักงาน

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

829,750

619,601.19

31,416,164.9

11,395,399.94

7,957,741.94

377,750

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น

377,750

1,715,918

ปี 2560

เงินคาตอบแทนประจาตาแ นงนายก/รองนายก

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

งบบุคลากร

งานบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป
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835,241.94

605,012.91

33,395,376.03

11,117,786.67

7,789,680

966,240

359,707.95

359,707.95

1,642,450.77

ปี 2561

รายจ่ายจริง

816,050

765,055.29

37,940,363.07

10,186,032.44

6,721,558.9

948,054.19

385,161.29

385,161.29

1,746,096.77

ปี 2562

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริ ารสวนจัง วัดชัยภูมิ
อาเภอเมืองชัยภูมิ จัง วัดชัยภูมิ

927,000

787,920

42,336,873

9,039,940

5,638,900

855,240

390,000

390,000

1,765,800

ปี 2563

12.23 %

-2.79 %

15.42 %

53.66 %

12.98 %

0 %

0 %

0 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ

1,040,400

765,960

48,864,142

12,176,520

8,664,480

966,240

390,000

390,000

1,765,800

ปี 2564
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0
0
0
0
0

2. คาจ้างเ มาบริการ

3. คาโฆษณาและเผยแพร

4. คาเชาทรัพย์สิน

5. คาบอกรับวารสาร

3,274,924.98

1,284,122

1,223,240

1. คาใช้จายในการดาเนินคดีตามคา
พิพากษา

รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าใช้สอย

รวมค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

38,232

คาเบี้ยประชุม

53,981,526.52

รวมงบบุคลากร

22,650

42,586,126.58

730,038.68

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

ค่าตอบแทน

งบดาเนินงาน

446,160
8,544,411.81

ปี 2560

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง

คาตอบแทนพนักงานจ้าง

คาจ้างลูกจ้างประจา
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473,700

0

0

0

0

0

4,627,587.7

1,420,912

1,350,120

51,042

19,750

56,382,098.41

45,264,311.74

749,887.74

9,205,093.12

ปี 2561

รายจ่ายจริง
493,500

0

101,200

682,528.8

3,223,083.1

2,392

0

2,672,110

2,594,300

35,110

42,700

61,449,512.8

51,263,480.36

784,445.38

10,464,066.62

ปี 2562
537,543
0.84 %

18.9 %

6.22 %

ยอดต่าง (%)

0

108,000

746,600

6,524,956

15,000

0

3,350,000

3,180,000

50,000

100 %

-7.78 %

60.73 %

-38.08 %

-33.33 %

0 %

32.08 %

0 %

120,000 27,522.86 %

65,313,768

56,273,828

696,160

10,988,332

ปี 2563

ประมาณการ
571,001

30,000

99,600

1,200,000

4,040,404

10,000

0

37,397,430

4,200,000

50,000

33,147,430

77,185,154

65,008,634

702,000

13,065,131

ปี 2564
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0

4,000

คาพวงมาลัย ชอดอกไม้ กระเช้าดอกไม้
และพวงมาลา

โครงการ “วันองค์การบริ ารสวนจัง วัด”
องค์การบริ ารสวนจัง วัดชัยภูมิ

759,458

0

คาใช้จายในการสรร าบุคลากรกรณีพิเศษ
มีเ ตุไมต้องสอบแขงขันสา รับครูอัตราจ้าง
ขององค์การบริ ารสวนจัง วัดชัยภูมิ
ตาแ นง ครูผู้ชวย

คาใช้จายฝึกอบรมสัมมนาสร้างเสริม
ประชาธิปไตย

0

3,543,032

คาใช้จายในการฝึกอบรมสัมมนา

คาใช้จายในการเลือกตั้ง

568,032

581,007.2

คาใช้จายในการดาเนินงานประชาสัมพันธ์

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ

0

2,870,770.8

ปี 2560

คาชดใช้คาเสีย าย รือคาสินไ มทดแทน

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

วันที่พิมพ์ : 2/9/2563 19:14:29

0

5,000

1,487,858

135,125

0

4,079,695.9

510,501.1

410,423.4

0

4,341,939

ปี 2561

รายจ่ายจริง

0

0

0

0

0

3,480,021.99

561,761

0

0

11,643,524

ปี 2562

285.24 %

32.75 %

0 %

24,900 %

-41.54 %

ยอดต่าง (%)

0

0

0

0

100 %

0 %

0 %

0 %

100,000 8,872.57 %

1,635,340

1,252,000

0

2,000

4,533,000

ปี 2563

ประมาณการ

300,000

0

0

0

8,972,570

6,300,000

1,662,000

0

500,000

2,650,000

ปี 2564
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0

0

0

0

0

0

โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาเทิดไท้องค์
ราชินีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม
ราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรม
าภูมิพลอดุลยเดช

โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาเทิดไท้องค์
ราชินีสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา
พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสม
เด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี
ศรีสินทรม าวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้า
อยู ัว รัชกาลที่ 10

โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระ
เจ้าอยู ัวม าวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10

โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระ
นางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปี
ลวง

ปี 2560

โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาเทิดไท้องค์
ราชินี
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม
ราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปี ลวง

วันที่พิมพ์ : 2/9/2563 19:14:29

ปี 2561

รายจ่ายจริง

0

0

0

0

0

0

0

0

448,695

0

0

4,288,512.5

ปี 2562

0

0

0

510,000

0

1,342,000

ปี 2563

-100 %

0 %

-62.74 %

100 %

0 %

100 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ
ปี 2564

0

0

500,000

500,000

0

500,000

น้า : 4/124
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0

0

260,686

0

โครงการฝึกอบรมการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมในการทางานสา รับบุคลากร
องค์การบริ ารสวนจัง วัดชัยภูมิ

โครงการฝึกอบรมปฐมนิเทศข้าราชการ ข้า
ราชการครู
และพนักงานจ้าง (ใ ม) ขององค์การบริ าร
สวนจัง วัดชัยภูมิ

โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพและ
ทักษะทางวิชาชีพตามสายงาน

โครงการฝึกอบรมสัมมนาและ/ รือศึกษาดู
งานเพื่อพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร และเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน ขององค์การบริ ารสวนจัง วัด
ชัยภูมิ
74,832

0

โครงการประชาธิปไตยกับวิถีชีวิตใ มของ
เด็กเยาวชนภายใต้ไทยแลนด์ 4.0

โครงการฝึกอบรม ลักสูตรเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรมในการทางานสา รับ
บุคลากรองค์การบริ ารสวนจัง วัดชัยภูมิ

0

ปี 2560

โครงการต้นกล้าประชาธิปไตย ใฝ่ใจเรียนรู้
สู ลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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ปี 2561

0

0

0

0

88,230

0

156,922

รายจ่ายจริง

0

0

0

0

0

0

1,600,000

ปี 2562

711,700

399,730

0

200,000

0

1,086,880

1,119,500

ปี 2563

0 %

84.01 %

4.02 %

0 %

32.59 %

100 %

0 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ

711,700

530,000

100,000

200,000

0

2,000,000

1,164,500

ปี 2564
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0

0
0
0
0
0

โครงการรับเสด็จทูลกระ มอม ญิงอุบล
รัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ใน
วโรกาสเสด็จเปิดศูนย์เพื่อนใจ TO BE
NUMBER ONE และติดตามผลการดาเนิน
งานโครงการ TO BE NUMBER ONE ณ
โรงเรียนเพชรวิทยาคาร

โครงการวันท้องถิ่นไทยองค์การบริ ารสวน
จัง วัดชัยภูมิ

โครงการสงเสริมการมีสวนรวมของ
ประชาชนสูการพัฒนาท้องถิ่นจัง วัดชัยภูมิ

โครงการสงเสริมประชาธิปไตยตามรอยพอ
สูวิถีพอเพียง

โครงการเสริมสร้างศักยภาพใ ้กับผู้นา
ชุมชนท้องถิ่น

โครงการองค์การบริ ารสวนจัง วัดชัยภูมิ
สร้างสรรค์ ความสัมพันธ์มวลชนท้องถิ่น

0
492,304

ปี 2560

โครงการพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนา พระ
ม ากษัตริย์ อันเป็นที่ยึดเ นี่ยวและเป็น
ศูนย์รวมจิตใจของประชาชน

โครงการพัฒนาสร้างเสริมประชาธิปไตย
และการมีสวนรวมของประชาชน
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0

0

0

0

0

0

0

1,607,440

ปี 2561

รายจ่ายจริง

100,000

0

1,609,840

0

93,452

0

0

1,497,520

ปี 2562

50,000

0

0

0

0

5,000,000

0

1,188,420

ปี 2563

0 %

100 %

100 %

100 %

100 %

-100 %

0 %

-57.93 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ
ปี 2564

50,000

400,000

200,000

100,000

220,000

0

0

500,000

น้า : 6/124
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21,020
831,667.17

วัสดุยานพา นะและขนสง

วัสดุเชื้อเพลิงและ ลอลื่น

คาบริการไปรษณีย์

ค่าสาธารณูปโภค

0

วัสดุเครื่องดับเพลิง

484,849

3,612,128.47

745,004

0

วัสดุคอมพิวเตอร์

วัสดุโฆษณาและเผยแพร

556,131

320,272

วัสดุกอสร้าง

วัสดุการเกษตร

320,343

วัสดุงานบ้านงานครัว

623,871.3

13,718,785.57

193,820

รวมค่าวัสดุ

รวมค่าใช้สอย

0
1,289,738.59

ปี 2560

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

วัสดุสานักงาน

ค่าวัสดุ

คาบารุงรักษาและซอมแซม

โครงการอบรมเพิ่มความรู้แกบุคลากร
องค์การบริ ารสวนจัง วัดชัยภูมิ
เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลขาวสารของ
ทางราชการ พ.ศ. 2540

วันที่พิมพ์ : 2/9/2563 19:14:29

0

598,116

4,640,697.75

0

1,002,694

60,000

583,259

1,187,927.23

297,540

133,183

207,684

231,656.52

936,754

20,329,533.51

2,878,811.41

ปี 2561

รายจ่ายจริง

92,392

434,113

4,217,726.28

122,430

694,880

20,000

883,490

1,224,677.48

59,950.8

114,698

173,896

8,400

915,304

30,794,285.28

1,369,362.89

ปี 2562
400

650,000

4,834,560

0

1,213,000

20,000

500,000

1,275,000

130,000

200,000

410,300

98,660

987,600

30,992,036

4,466,510

ปี 2563

-23.08 %

0 %

-40.64 %

185 %

0 %

-1.18 %

130.77 %

50 %

40.99 %

204.07 %

-1.28 %

-63.85 %

26,750 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ

107,400

500,000

4,990,500

0

720,000

57,000

500,000

1,260,000

300,000

300,000

578,500

300,000

975,000

35,162,974

1,614,800

ปี 2564
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0
0
0
0
0
0

เก้าอี้ทางาน

เก้าอี้ทางานผู้บริ าร

เก้าอี้ทางานสา รับเจ้า น้าที่

เก้าอี้ทางานสา รับ ัว น้า

เก้าอี้สานักงาน

เก้าอี้สา รับประชุม

0

เครื่องปรับอากาศ
112,000

0

เครื่องโทรสาร

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน

0

เครื่องโทรศัพท์พื้นฐาน

8,900

0

เก้าอี้แถว 4 ที่นั่ง

เครื่องเจาะกระดาษและเข้าเลม

0

เก้าอี้แถว 3 ที่นั่ง

ครุภัณฑ์สานักงาน

ค่าครุภัณฑ์

งบลงทุน

19,099,885.04

รวมงบดาเนินงาน

0
484,849

ปี 2560

รวมค่าสาธารณูปโภค

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

วันที่พิมพ์ : 2/9/2563 19:14:29

0

0

0

21,000

0

0

0

0

0

0

0

11,400

196,000

26,000

26,989,259.26

598,116

ปี 2561

รายจ่ายจริง
0

0

187,600

90,000

31,800

0

0

7,960

0

0

0

20,800

0

0

38,118,234.56

434,113

ปี 2562
13,000

0

164,000

0

0

0

143,640

0

13,980

53,800

11,980

12,370

0

0

39,839,596

663,000

ปี 2563

0 %

-6.1 %

0 %

0 %

0 %

-100 %

0 %

-100 %

-100 %

-100 %

-100 %

0 %

0 %

53.85 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ
20,000

0

154,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

78,070,904

520,000

ปี 2564
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0
0
0

ตู้เ ล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก

ตู้เ ล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนทึบ

ตู้เ ล็กแบบ 4 ลิ้นชัก
0
0
0
0
0
35,830

โต๊ะคอมพิวเตอร์

โต๊ะทางาน

โต๊ะทางานผู้บริ าร

โต๊ะประชุม

โต๊ะประชุม พร้อมเก้าอี้

โต๊ะประชุมพร้อมเก้าอี้

138,000

0

ตู้เ ล็ก แบบ 2 บาน

ตู้เ ล็กแบบรางเลื่อน ระบบมือผลัก

0

ตู้ตั้งแฟ้ม

11,000

ตู้เก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน
0

27,930

ตู้เก็บเอกสาร ชนิด 2 บานเลื่อน

ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน

19,900

ชุดรับแขก

17,800

0

0

ปี 2560

ชั้นวางของ

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ชนิดบันทึกเวลาเข้า
ออกงาน

เครื่องพิมพ์สาเนาระบบดิจิตอล

วันที่พิมพ์ : 2/9/2563 19:14:29

ปี 2561

0

0

0

0

45,800

0

199,000

0

0

0

0

0

0

0

0

31,800

0

0

177,500

รายจ่ายจริง
ปี 2562

0

0

0

0

9,800

3,500

0

0

0

0

0

0

39,600

0

0

92,000

11,980

9,700

0

ปี 2563

0

41,490

126,500

48,700

0

0

0

0

30,320

35,940

22,000

5,980

0

0

0

0

0

0

0

0 %

-100 %

-100 %

-100 %

0 %

0 %

0 %

100 %

-100 %

-100 %

-100 %

-100 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ
ปี 2564

0

0

0

0

0

0

0

7,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

น้า : 9/124
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0

พัดลมติดตั้งผนัง

0

รถยนต์ตรวจการณ์

0

0

ระบบกระจายสัญญาณเสียงพร้อมติดตั้ง

ระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยพลังงานแสง
อาทิตย์
พร้อมติดตั้งบน ลังคาอาคารสานักงาน
องค์การ
บริ ารสวนจัง วัดชัยภูมิ

0

กล้องวีดิโอ (เล็ก)
57,900

0

กล้องภาพนิ่งดิจิตอล

เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์

0

กล้องถายภาพระบบดิจิตอล

กล้องถายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล

45,400

0

ตู้ลาโพงอเนกประสงค์ แบบล้อลาก

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

0

เครื่องบันทึกเสียง

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

0

รถบรรทุก (ดีเซล)

ครุภัณฑ์ยานพา นะและขนสง

0

ปี 2560

โต๊ะพับอเนกประสงค์

วันที่พิมพ์ : 2/9/2563 19:14:29

ปี 2561

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19,500

รายจ่ายจริง
ปี 2562

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

458,000

0

99,500

0

16,900

0

0

0

0

59,900

0

0

70,500

9,900

0

1,570,000

ปี 2563

0 %

100 %

100 %

-100 %

0 %

100 %

-100 %

-100 %

0 %

-11.85 %

0 %

-100 %

0 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ

0

0

0

0

50,000

80,000

0

0

6,005,524

0

0

0

1,384,000

ปี 2564
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0
0
0
0

เลื่อยยนต์

เลื่อยวงเดือนไฟฟ้า แบบมือถือ

สวานกระแทก

สวานไฟฟ้า
88,900
34,800

เครื่องคอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

0

7,180

เครื่องเจีย/ตัด แบบมือถือ

ครุภัณฑ์โรงงาน

ม้อต้มน้าไฟฟ้า

0

ผ้ามาน

0

117,900

0

8,990

0

8,990

ปี 2560

ตู้เย็น

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart
TV

โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)

โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV ) แบบ Smart
TV

จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า

เครื่องมัลติโรเตอร์ (โดรนถายภาพ) พร้อม
อุปกรณ์

วันที่พิมพ์ : 2/9/2563 19:14:29

ปี 2561

21,000

510,000

0

0

0

0

0

0

54,400

9,400

0

346,600

106,200

0

70,000

รายจ่ายจริง
ปี 2562

0

157,400

5,400

6,000

5,300

5,500

9,600

0

0

73,000

91,300

0

0

0

0

ปี 2563

85,600

296,400

0

0

0

0

0

0

219,000

0

0

0

0

0

0

55.84 %

-84.82 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

-100 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ
ปี 2564

133,400

45,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

น้า : 11/124
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รวมค่าครุภัณฑ์

0
777,120

รวมงบลงทุน

0

โครงการซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสม ามงคลพระราชพิธี
บรมราชาภิเษก ถนนทาง ลวงแผนดิน
มายเลข 201 ชวง ชัยภูมิ- นองบัวโคก
บริเวณ อาเภอจัตุรัส

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

0

0

02. โครงการกอสร้างโรงจอดรถยนต์

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

ตกแตงผนัง น้าลิฟท์โดยสาร อาคารสานัก
งานองค์การบริ ารสวนจัง วัดชัยภูมิ ( ลัง
ใ ม)

คาตอเติม รือดัดแปลงอาคารบ้านพัก

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

777,120

0

5,700

เครื่องสารองไฟฟ้า

สแกนเนอร์

30,000

ปี 2560

เครื่องพิมพ์

วันที่พิมพ์ : 2/9/2563 19:14:29

20,000

11,000

58,400

2,034,900

99,900

0

0

99,900

1,935,000

ปี 2561

รายจ่ายจริง

18,000

11,400

32,100

1,965,240

488,000

0

488,000

0

1,477,240

ปี 2562

0

65,800

87,100

8,142,300

4,950,500

4,950,500

0

0

3,191,800

ปี 2563

-100 %

0 %

0 %

100 %

-92.4 %

-60.62 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ

29,000

5,000

34,300

7,927,224

0

0

0

0

7,927,224

ปี 2564
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0
73,858,531.56

รวมงบรายจ่ายอื่น

รวมงานบริหารทั่วไป

0
0

2. คาเชาทร้พย์สิน

3. คาบอกรับวารสาร
0

0

1. คาจ้างเ มาบริการ

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

410,221

530,610

รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าใช้สอย

รวมค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

ค่าตอบแทน

งบดาเนินงาน
530,610

0

รวมรายจ่ายอื่น

งานวางแผนสถิติและวิชาการ

0

ปี 2560

คาจ้างองค์กร รือสถาบันที่เป็นกลางในการ
สารวจความพึงพอใจ

รายจายอื่น

รายจ่ายอื่น

งบรายจ่ายอื่น

วันที่พิมพ์ : 2/9/2563 19:14:29

0

0

0

0

0

0

0

659,997.8

490,900

490,900

85,406,257.67

ปี 2561

รายจ่ายจริง

0

0

0

0

0

52,800

749,808.2

0

614,040

614,040

101,532,987.36

ปี 2562

50,000

50,000

50,000

0

10,000

66,000

1,100,000

0

1,200,000

1,200,000

113,345,664

ปี 2563

100 %

-19 %

9.09 %

-24.55 %

0 %

-50 %

0 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ

50,000

50,000

50,000

50,000

8,100

72,000

830,000

0

600,000

600,000

163,233,282

ปี 2564
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0
0

โครงการประชุมประชาคมท้องถิ่นของ
องค์การบริ ารสวนจัง วัดชัยภูมิ

513,562

โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริ ารสวนจัง วัดชัยภูมิ

คาใช้จายในการพัฒนาศักยภาพด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ

440,612

334,761.34

คาใช้จายในการประสานแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

คาใช้จายในการพัฒนาศักยภาพการจัดทา
แผนพัฒนาองค์การบริ ารสวนจัง วัด
ชัยภูมิ

0

คาใช้จายในการประชุมประชาคมท้องถิ่น
ขององค์การบริ ารสวนจัง วัดชัยภูมิ

70,557.8

72,124

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ

คาใช้จายในการติดตามประเมินผลโครงการ

40,000

ปี 2560

คาใช้จายในการดาเนินงานศูนย์ Clinic
Center

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ

วันที่พิมพ์ : 2/9/2563 19:14:29

49,590

0

0

0

190,247

396,662

424,111.5

0

72,322.5

ปี 2561

รายจ่ายจริง
ปี 2562

0

0

0

0

0

55,655

0

60,941

0

ปี 2563

500,000

201,500

0

0

0

0

0

200,000

0

0 %

98.51 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ
ปี 2564

500,000

400,000

0

0

0

0

0

200,000

0

น้า : 14/124
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0

0

0

โครงการสัมมนาและศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพบุคลากร ด้านการจัดทาแผน
พัฒนาท้องถิ่น และการติดตามและประเมิน
ผลแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริ ารสวน
จัง วัดชัยภูมิ

โครงการสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพบุคลากร ด้านการจัดทาแผน
พัฒนาท้องถิ่น และการติดตามและประเมิน
ผลแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริ ารสวน
จัง วัดชัยภูมิ
134,857.5

0

โครงการพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีใ ้
กับบุคลากรองค์การบริ ารสวนจัง วัด
ชัยภูมิ

คาบารุงรักษาและซอมแซม

0

73,538.5

ปี 2560

โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดทาแผน
พัฒนาองค์การบริ ารสวนจัง วัดชัยภูมิ

โครงการฝึกอบรมเพิ่มความรู้แกเจ้า น้าที่
เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลขาวสารของ
ทางราชการ พ.ศ. 2540

โครงการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น ของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
ในเขตจัง วัดชัยภูมิ

วันที่พิมพ์ : 2/9/2563 19:14:29

0

0

0

0

0

0

55,887.46

ปี 2561

รายจ่ายจริง

144,052

0

124,650

500,703

0

0

68,944.66

ปี 2562

0

300,000

0

400,000

0

100,000

2,175,600

ปี 2563

-93.64 %

0 %

-100 %

100 %

150 %

0 %

900 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ

138,400

0

0

300,000

1,000,000

0

1,000,000

ปี 2564
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โต๊ะทางานพร้อมเก้าอี้

ตู้เก็บเอกสารแบบรางเลื่อน ชนิดมือผลัก

30,890

0

180,000

0

3,394,108.41

รวมงบดาเนินงาน

เครื่องพิมพ์สาเนาระบบดิจิตอล

เครื่องปรับอากาศ

ครุภัณฑ์สานักงาน

ค่าครุภัณฑ์

งบลงทุน

4,500

4,500

รวมค่าสาธารณูปโภค

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

ค่าสาธารณูปโภค

768,764.27

481,996

0

วัสดุโฆษณาและเผยแพร

วัสดุคอมพิวเตอร์

47,626.52

วัสดุเชื้อเพลิงและ ลอลื่น

13,280

วัสดุงานบ้านงานครัว

215,981.75

2,090,234.14

9,880

รวมค่าวัสดุ

รวมค่าใช้สอย

ปี 2560

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

วัสดุสานักงาน

ค่าวัสดุ

วันที่พิมพ์ : 2/9/2563 19:14:29

0

0

0

0

3,013,253.79

4,500

4,500

669,035.53

320,410

0

72,001.53

0

20,440

256,184

1,848,818.26

ปี 2561

รายจ่ายจริง

0

95,000

0

0

3,098,491.04

8,500

8,500

718,397.18

364,370

45,800

78,179.18

0

26,600

203,448

1,757,553.86

ปี 2562

0

0

0

55,900

7,521,100

10,000

10,000

1,258,000

688,000

70,000

125,000

25,000

50,000

300,000

5,053,100

ปี 2563

0 %

0 %

0 %

-100 %

0 %

-41.86 %

-28.57 %

20.48 %

0 %

30 %

0 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ

0

0

0

0

6,099,100

10,000

10,000

990,600

400,000

50,000

150,600

25,000

65,000

300,000

4,498,500

ปี 2564
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0
0
0
31,600
9,800

เครื่องคอมพิวเตอร์แมขาย

เครื่องพิมพ์

เครื่องพิมพ์

เครื่องสารองไฟฟ้า

16,000

0

เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก

เครื่องคอมพิวเตอร์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ตู้เย็น

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

0

48,900

เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์

โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV ) แบบ Smart
TV

0

68,000

กล้องถายภาพระบบดิจิตอล

กล้องถายภาพ ระบบดิจิตอล DSLR
(Digital Single Lens Reflex) พร้อม
อุปกรณ์

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

ชุดเครื่องเสียงแบบเคลื่อนที่

0

0

โต๊ะอเนกประสงค์

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

0

ปี 2560

โต๊ะประชุมพร้อมเก้าอี้

วันที่พิมพ์ : 2/9/2563 19:14:29

ปี 2561
0

105,500

22,350

0

0

0

203,200

14,950

42,600

0

64,000

0

12,000

17,900

รายจ่ายจริง
ปี 2562

10,000

37,500

0

0

0

108,900

0

0

0

0

0

0

0

0

ปี 2563

5,800

0

18,900

378,000

37,800

37,800

0

0

0

0

0

0

0

32,000

551.72 %

0 %

94.18 %

-100 %

-100 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

-100 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ
ปี 2564

37,800

0

36,700

0

0

37,800

0

0

0

0

0

0

0

0
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0

อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L3 Switch)
ขนาด 24 ชอง

868,560

รวมงบลงทุน

0

อุปกรณ์ป้องกันเครือขาย
868,560

0

อุปกรณ์จัดเก็บ Log File ระบบเครือขาย
แบบที่ 1

รวมค่าครุภัณฑ์

346,550

0

อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access
Point)

อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย

13,500

0

อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch)
ขนาด 24 ชอง แบบที่ 2

อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE
L2 Switch) ขนาด 8 ชอง

95,960

อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch)
ขนาด 24 ชอง

0

อุปกรณ์กระจายสัญญาณ
27,360

0

สแกนเนอร์

อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch)
ขนาด 16 ชอง

0

ปี 2560

ตู้สา รับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์

วันที่พิมพ์ : 2/9/2563 19:14:29

0

0

10,600

0

0

0

42,000

0

0

0

0

23,000

558,100

558,100

ปี 2561

รายจ่ายจริง

0

49,500

0

0

0

119,500

0

0

0

0

17,000

0

437,400

437,400

ปี 2562

0

0

92,000

0

0

0

0

21,000

0

0

0

0

679,200

679,200

ปี 2563

100 %

0 %

-100 %

100 %

0 %

0 %

0 %

-100 %

0 %

100 %

0 %

0 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ

240,000

0

0

23,000

0

0

0

0

0

21,000

0

0

396,300

396,300
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0
0
0
0

2. คาเชาทรัพย์สิน

3. คาธรรมเนียมตางๆ

4. คาเบี้ยประกัน

5. คาถายเอกสาร
142,955

0

1. คาจ้างเ มาบริการ

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

139,199.95

รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าใช้สอย

638,672.5

เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร
3,305,172.5

1,651,000

คาเชาบ้าน

รวมค่าตอบแทน

1,015,500

0

4,262,668.41

ปี 2560

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

ค่าตอบแทน

งบดาเนินงาน

งานบริหารงานคลัง

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ

วันที่พิมพ์ : 2/9/2563 19:14:29

173,610

0

0

0

0

0

288,057.3

4,017,797

658,433

1,876,324

1,225,640

257,400

3,571,353.79

ปี 2561

รายจ่ายจริง

0

221,497.25

58,561.74

0

41,800

71,318

0

5,536,138.49

670,029.25

2,126,089.24

2,240,020

500,000

3,535,891.04

ปี 2562

0

350,000

100,000

0

42,000

36,200

0

6,300,000

716,400

2,783,600

2,300,000

500,000

8,200,300

ปี 2563

100 %

0 %

0 %

100 %

0 %

452.49 %

0 %

39.59 %

-10.19 %

-56.52 %

0 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ

100,000

350,000

100,000

70,000

42,000

200,000

0

5,000,000

1,000,000

2,500,000

1,000,000

500,000

6,495,400

ปี 2564
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8,080,841.43

รวมงบดาเนินงาน

323,311.2

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
3,409,508.2

519,628.31

คาบริการโทรศัพท์

รวมค่าสาธารณูปโภค

336,455.07

2,230,113.62

913,960.78

408,770

143,712.78

คาน้าประปา คาน้าบาดาล

คาไฟฟ้า

ค่าสาธารณูปโภค

วัสดุคอมพิวเตอร์

วัสดุเชื้อเพลิงและ ลอลื่น

84,311

วัสดุงานบ้านงานครัว

452,199.95

59,885

110,160

277,167

รวมค่าวัสดุ

รวมค่าใช้สอย

ปี 2560

วัสดุสานักงาน

ค่าวัสดุ

คาบารุงรักษาและซอมแซม

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ

วันที่พิมพ์ : 2/9/2563 19:14:29

131,876

9,487,343.2

3,669,636.54

570,481.2

590,238.27

272,442.83

2,236,474.24

1,103,369.63

560,283

142,924.73

24,742

375,419.9

696,540.03

102,996.73

ปี 2561

รายจ่ายจริง

153,360

11,751,276.33

4,174,558.54

656,214.36

558,911.75

324,998.11

2,634,434.32

1,423,971.2

693,988

111,511.2

20,809

597,663

616,608.1

70,071.11

ปี 2562

240,000

15,343,300

4,400,000

450,000

600,000

350,000

3,000,000

1,564,000

700,000

144,000

76,000

644,000

3,079,300

2,311,100

ปี 2563

66.67 %

0 %

0 %

6.67 %

-14.29 %

-34.03 %

18.42 %

-14.6 %

-67.19 %

25 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ

758,200

300,000

13,155,200

4,900,000

750,000

600,000

350,000

3,200,000

1,335,000

600,000

95,000

90,000

550,000

1,920,200

ปี 2564
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0
0
0
0
0
0
0

เครื่องปรับอากาศ

ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนทึบ ขนาด 4 ฟุต

ตู้เก็บเอกสารแบบรางเลื่อน ชนิดมือผลัก
ขนาด 12 ตู้

ตู้เ ล็ก 2 บาน

ตู้เ ล็กเก็บเอกสาร ชนิด 4 ลิ้นชัก

ตู้เ ล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนทึบ ขนาด 5
ฟุต

ตู้เ ล็กแบบ 2 บาน

0
0
0

เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก

เครื่องพิมพ์

เครื่องสารองไฟฟ้า
0

0

เครื่องคอมพิวเตอร์

รวมค่าครุภัณฑ์

0

เครื่องโทรสาร

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

0

ปี 2560

เก้าอี้ทางานผู้บริ าร

ครุภัณฑ์สานักงาน

ค่าครุภัณฑ์

งบลงทุน

วันที่พิมพ์ : 2/9/2563 19:14:29

5,000

19,400

0

67,600

0

0

0

55,000

0

0

0

21,000

0

168,000

ปี 2561

รายจ่ายจริง
ปี 2562

18,000

0

18,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17,800

65,000

104,800

22,000

0

0

0

0

23,400

36,000

0

0

269,000

ปี 2563

100 %

191.57 %

-100 %

68.03 %

-100 %

100 %

100 %

0 %

100 %

-50 %

-100 %

0 %

100 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ

5,800

51,900

0

176,100

0

19,960

28,000

0

392,000

11,700

0

0

7,800

693,260

ปี 2564
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8,080,841.43
86,202,041.4

รวมงานบริหารงานคลัง

รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป

0
0
0

รวมค่าครุภัณฑ์

รวมงบลงทุน

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดสนามกีฬา
กลาง
องค์การบริ ารสวนจัง วัดชัยภูมิ

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าครุภัณฑ์

งบลงทุน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

0

0

รวมงบรายจ่ายอื่น

0

0

0

รวมงบลงทุน

ปี 2560

รวมรายจ่ายอื่น

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

รายจายอื่น

รายจ่ายอื่น

งบรายจ่ายอื่น

วันที่พิมพ์ : 2/9/2563 19:14:29

0

0

0

0

98,637,265.69

9,659,654.23

4,311.03

4,311.03

4,311.03

168,000

ปี 2561

รายจ่ายจริง

0

0

0

18,000

0

0

0

0

116,838,154.73

11,769,276.33

ปี 2562

0

0

0

0

137,158,264

15,612,300

0

0

0

269,000

ปี 2563

100 %

0 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ

483,300

483,300

483,300

483,300

183,577,142

13,848,460

0

0

0

693,260
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เครื่องสูบน้า

ครุภัณฑ์การเกษตร

ถังใสน้า

ครุภัณฑ์สานักงาน

ค่าครุภัณฑ์

งบลงทุน

0

0

179,184

รวมงบดาเนินงาน

0

โครงการป้องกันและลดอุบัติเ ตุทางถนน
ในชวงเทศกาล
179,184

0

โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

รวมค่าใช้สอย

179,184

ปี 2560

คาใช้จายในการดาเนินการป้องกันและลด
อุบัติเ ตุทางถนนในชวงเทศกาลสาคัญ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ

ค่าใช้สอย

งบดาเนินงาน

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

วันที่พิมพ์ : 2/9/2563 19:14:29

0

0

198,480

0

0

198,480

198,480

ปี 2561

รายจ่ายจริง

485,100

72,500

0

0

0

557,600

557,600

ปี 2562

500,000

0

0

30,000

30,000

500,000

500,000

ปี 2563

-100 %

-100 %

-60 %

100 %

0 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ

200,000

100,000

0

0

0

300,000

300,000

ปี 2564

น้า : 23/124
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0

รวมงบลงทุน

179,184
179,184

รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน

เงินประจาตาแ นง

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน

เงินเดือนพนักงาน

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

งบบุคลากร

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

85,200

17,718,415

247,049,231.36

0

รวมงบเงินอุดหนุน

แผนงานการศึกษา

0

0

0

0

รวมค่าครุภัณฑ์

ปี 2560

รวมเงินอุดหนุน

เงินอุด นุนสวนราชการ

เงินอุดหนุน

งบเงินอุดหนุน

เครื่องอัดอากาศ

ครุภัณฑ์กอสร้าง

วันที่พิมพ์ : 2/9/2563 19:14:30

0

0

0

85,200

19,269,909.54

255,772,564.43

14,998,480

14,998,480

14,800,000

14,800,000

14,800,000

ปี 2561

รายจ่ายจริง

0

0

0

0

0

0

16,550

24,033,208.2

260,478,920.35

557,600

557,600

ปี 2562

14,200

30,004,560

297,318,012

3,810,000

3,810,000

0

0

0

3,310,000

3,310,000

3,250,000

ปี 2563

753.52 %

-5.33 %

2.54 %

0 %

-100 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ

0

0

0

0

0

0

121,200

28,406,800

304,868,044

783,300

300,000

ปี 2564

น้า : 24/124
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0

2. คาเชาทรัพย์สิน
0

0

1. คาจ้างเ มาบริการ

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

6,470,281.51

รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าใช้สอย

1,137,490

375,320

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

รวมค่าตอบแทน

762,170

308,490,982.88

รวมงบบุคลากร

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

ค่าตอบแทน

งบดาเนินงาน

308,490,982.88

1,434,517.97

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

12,821,826.55

5,200,380

คาจ้างลูกจ้างประจา

คาตอบแทนพนักงานจ้าง

24,181,412

ปี 2560

เงินวิทยฐานะ

วันที่พิมพ์ : 2/9/2563 19:14:30

0

0

0

6,887,536.61

738,740

423,140

315,600

323,847,680.13

323,847,680.13

1,403,506.12

13,004,220.04

5,480,190

28,832,090

ปี 2561

รายจ่ายจริง

0

41,800

8,295,200

0

951,916.22

348,220

603,696.22

334,717,097.31

334,717,097.31

1,434,354.11

13,925,813.63

4,575,020

30,253,231.02

ปี 2562

0

42,000

11,092,648

0

1,649,000

1,125,000

524,000

386,374,322

386,374,322

1,410,200

15,178,670

3,849,480

38,599,200

ปี 2563

100 %

0 %

-36.44 %

0 %

-64.44 %

13.57 %

-6.13 %

7 %

-2.43 %

-3.31 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ

60,000

42,000

7,050,000

0

995,100

400,000

595,100

392,039,295

392,039,295

1,323,820

16,241,031

3,756,000

37,322,400

ปี 2564

น้า : 25/124
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0

0

0

0

คาใช้จายในการสงเสริมการจัด าสื่อการ
เรียนการสอนตาม ลักสูตรสา รับโรงเรียน
ขนาดเล็กสังกัดองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

คาใช้จายในโครงการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมในสถานศึกษาสังกัดองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่นประจาปีงบประมาณ พ
.ศ. 2564

คาใช้จายในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อจัดทา ลักสูตรสถานศึกษาตาม ลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐานปรับปรุงใ ม

คาใช้จายในโครงการอบรมสัมมนา “การ
จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานขององค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่นตามกฎกระทรวงการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561”

777,945

คาใช้จายในการพัฒนาศักยภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา

0
211,241

ปี 2560

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ

คาใช้จายโครงการพัฒนา ลักสูตรสถาน
ศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้
วัด(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ

วันที่พิมพ์ : 2/9/2563 19:14:30

ปี 2561

0

0

0

0

0

512,834

389,777

รายจ่ายจริง
ปี 2562

0

0

0

0

0

471,199

0

ปี 2563

0

0

0

0

0

160,000

0

100 %

100 %

100 %

100 %

0 %

87.5 %

100 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ

0

300,000

297,000

1,166,000

540,000

24,000

1,400,000

ปี 2564

น้า : 26/124
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0

0

0

0
0
0
87,000

โครงการการสร้างและพัฒนาเครือขายการ
จัดทาแผนและงบประมาณทางการศึกษา
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเ นือ ประจาปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2561

โครงการประเมินคุณภาพภายในสถาน
ศึกษาในสังกัดองค์การบริ ารสวนจัง วัด
ชัยภูมิ

โครงการประสานแผนพัฒนาการศึกษาของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่นในเขตจัง วัด
ชัยภูมิ

โครงการผู้นาการศึกษายุคใ ม ใจตื่นรู้

โครงการฝึกอบรม ลักสูตรวิชาผู้กากับลูก
เสือสามัญรุนใ ญขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C)

โครงการพัฒนาการจัดทาแผนพัฒนาการ
ศึกษาของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริ าร
สวนจัง วัดชัยภูมิ

ปี 2560

โครงการการสร้างและพัฒนาเครือขายการ
จัดทาแผนและงบประมาณทางการศึกษา
ระดับประเทศ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2561

วันที่พิมพ์ : 2/9/2563 19:14:30

178,835

0

0

0

0

228,421.5

2,605,561.5

ปี 2561

รายจ่ายจริง
ปี 2562

296,000

0

0

0

0

0

0

ปี 2563

300,000

0

0

0

350,000

0

0

0 %

100 %

100 %

100 %

0 %

0 %

0 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ
ปี 2564

300,000

300,000

300,000

50,000

350,000

0

0

น้า : 27/124
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0
0

0

0

โครงการพัฒนารูปแบบการสอน STEM
Education สถานศึกษาในสังกัดองค์การ
บริ ารสวนจัง วัดชัยภูมิ

โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา

โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษาสูชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
(Professional Learning Community :
PLC)

โครงการพัฒนาสมรรถนะคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัด
องค์การบริ ารสวนจัง วัดชัยภูมิ

231,890

0

0

ปี 2560

โครงการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้สู
กระบวนการจัดการเรียนการสอนสถาน
ศึกษาในสังกัดองค์การบริ ารสวนจัง วัด
ชัยภูมิ

โครงการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้สู
กระบวนการจัดการเรียนการสอน

โครงการพัฒนาการวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ ตาม ลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ของสถานศึกษา
สังกัดองค์การบริ ารสวนจัง วัดชัยภูมิ

วันที่พิมพ์ : 2/9/2563 19:14:30

ปี 2561

0

0

0

0

0

0

199,700

รายจ่ายจริง
ปี 2562

156,000

0

956,140

0

300,000

0

0

ปี 2563

0

0

0

0

255,000

0

0

100 %

100 %

0 %

100 %

17.65 %

0 %

100 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ
ปี 2564

160,000

100,000

0

50,000

300,000

0

200,000

น้า : 28/124
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0
0
0
0

0

0

0

โครงการสงเสริมการวิจัยทางการศึกษาและ
วิจัยในชั้นเรียนของสถานศึกษาสังกัด
องค์การบริ ารสวนจัง วัดชัยภูมิ

โครงการสนับสนุนทุนการศึกษา

โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี

โครงการสนับสนุนและสงเสริมผู้บริ าร ครู
นักเรียนและบุคลากร
สังกัดองค์การบริ ารสวนจัง วัดชัยภูมิ เข้า
รวมงานม กรรม
การจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "กลุมสาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี"
โรงเรียนในสังกัดองค์การบริ ารสวนจัง วัด
ชัยภูมิ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "กลุมสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์" โรงเรียนในสังกัด
องค์การบริ ารสวนจัง วัดชัยภูมิ

ปี 2560

โครงการพัฒนา ลักสูตรสถานศึกษาใน
สังกัดองค์การบริ ารสวนจัง วัดชัยภูมิ

วันที่พิมพ์ : 2/9/2563 19:14:30

ปี 2561

รายจ่ายจริง

0

0

0

0

0

0

0

ปี 2562

0

0

0

0

0

0

0

ปี 2563

0

0

87,092

330,000

0

251,470

0

100 %

100 %

474.11 %

-100 %

100 %

19.3 %

100 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ
ปี 2564

50,000

50,000

500,000

0

330,000

300,000

300,000

น้า : 29/124
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0

0

0

0

0

0

0

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "กลุมสาระ
การเรียนรู้ภาษาตางประเทศ" โรงเรียนใน
สังกัดองค์การบริ ารสวนจัง วัดชัยภูมิ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "กลุมสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย" โรงเรียนในสังกัด
องค์การบริ ารสวนจัง วัดชัยภูมิ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "กลุมสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์" โรงเรียนในสังกัด
องค์การบริ ารสวนจัง วัดชัยภูมิ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "กลุมสาระ
การเรียนรู้ศิลปะ" โรงเรียนในสังกัดองค์การ
บริ ารสวนจัง วัดชัยภูมิ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "กลุมสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม" โรงเรียนในสังกัดองค์การ
บริ ารสวนจัง วัดชัยภูมิ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "กลุมสาระ
การเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา" โรงเรียน
ในสังกัดองค์การบริ ารสวนจัง วัดชัยภูมิ

ปี 2560

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "กลุมสาระ
การเรียนรู้คอมพิวเตอร์และ
ุนยนต์" โรงเรียนในสังกัดองค์การบริ าร
สวนจัง วัดชัยภูมิ

วันที่พิมพ์ : 2/9/2563 19:14:30

ปี 2561

รายจ่ายจริง

0

0

0

0

0

0

0

ปี 2562

0

0

0

0

0

0

0

ปี 2563

0

34,800

30,500

36,800

32,500

0

0

100 %

43.68 %

63.93 %

35.87 %

53.85 %

100 %

100 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ
ปี 2564

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

น้า : 30/124
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วัสดุคอมพิวเตอร์

รวมค่าวัสดุ

533,454.82

228,290

116,425.82

52,956

วัสดุงานบ้านงานครัว

วัสดุเชื้อเพลิงและ ลอลื่น

135,783

8,316,621.7

วัสดุสานักงาน

ค่าวัสดุ

รวมค่าใช้สอย

0

โครงการอบรมสัมมนาเชิงวิชาการและจัด
นิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการ
เรื่อง “ รูปแบบพลังงานทดแทนสูชุมชน
ตาม ลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ”
ประจาปีการศึกษา 2561
538,264.19

0

โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทาง
การศึกษากอนแตงตั้งใ ้มี รือเลื่อน
วิทยฐานะสูงขึ้นของสถานศึกษาในสังกัด
องค์การบริ ารสวนจัง วัดชัยภูมิ

คาบารุงรักษาและซอมแซม

0

ปี 2560

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "กิจกรรมการ
พัฒนาผู้เรียน" โรงเรียนในสังกัดองค์การ
บริ ารสวนจัง วัดชัยภูมิ

วันที่พิมพ์ : 2/9/2563 19:14:30

0

0

0

715,701.89

319,880

155,866.89

49,966

189,989

17,997,406.47

6,994,740.86

ปี 2561

รายจ่ายจริง

785,040

0

0

747,568.61

308,370

153,910.61

28,269

257,019

25,954,549.39

14,653,170.39

ปี 2562

0

200,000

0

1,137,793

500,000

165,000

50,000

422,793

52,444,110

39,241,300

ปี 2563

-40 %

-17.58 %

0 %

-64.52 %

-76.09 %

0 %

0 %

100 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ

0

200,000

50,000

636,000

300,000

136,000

50,000

150,000

24,500,276

9,381,276

ปี 2564

น้า : 31/124
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0

สื่อนวัตกรรมการจัดการศึกษา ชุดสื่อการ
เรียนการสอน
Interactive Touch Screen

ระบบประกาศของโรงเรียนในสังกัดองค์การ
บริ ารสวนจัง วัดชัยภูมิ
0

0

พัดลมเพดานขนาดใ ญ

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

0

0

12,442,253.52

รวมงบดาเนินงาน

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระบบการบริ าร
จัดการในโรงเรียน

ครุภัณฑ์การศึกษา

เครื่องปรับอากาศ

ครุภัณฑ์สานักงาน

ค่าครุภัณฑ์

งบลงทุน

2,454,687

2,454,687

ปี 2560

รวมค่าสาธารณูปโภค

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

ค่าสาธารณูปโภค

วันที่พิมพ์ : 2/9/2563 19:14:30

0

0

0

0

0

21,991,921.36

2,540,073

2,540,073

ปี 2561

รายจ่ายจริง

0

0

0

0

0

30,151,414.22

2,497,380

2,497,380

ปี 2562

0

0

0

0

310,600

57,728,283

2,497,380

2,497,380

ปี 2563

100 %

100 %

100 %

100 %

-100 %

0 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ

10,000,000

6,474,000

6,156,780

12,519,000

0

28,628,756

2,497,380

2,497,380

ปี 2564

น้า : 32/124
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16,000

โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)

0
0
0

02. ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด โรงเรียน
เกษตรสมบูรณ์วิทยาคม

03. ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด โรงเรียน
กุดน้าใสพิทยาคม

5,290

01. ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด โรงเรียน
กวางโจนศึกษา

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ตู้เย็น

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

0

0

จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า

ป้ายอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะสมาร์ทแอลอีดี
แบบ INDOOR

0

เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์

กล้องถายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล

8,900

0

ระบบเสียง อประชุมโรงเรียนในสังกัด
องค์การบริ ารสวนจัง วัดชัยภูมิ

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

0

ปี 2560

ระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยพลังงานแสง
อาทิตย์พร้อมติดตั้ง
บน ลังคาอาคารเรียนและอาคารประกอบ

วันที่พิมพ์ : 2/9/2563 19:14:30

ปี 2561

7,000

0

0

0

0

0

0

0

0

32,000

24,000

รายจ่ายจริง
ปี 2562

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ปี 2563

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100 %

100 %

100 %

0 %

100 %

0 %

0 %

0 %

0 %

100 %

100 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ

500,000

500,000

500,000

0

10,202,220

0

0

0

0

10,499,790

12,277,200

ปี 2564

น้า : 33/124
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

05. ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด โรงเรียน
ตรีประชาพัฒนศึกษา

06. ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด โรงเรียน
เนินสงาวิทยา

07. ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด โรงเรียน
โนนกอกวิทยา

08. ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด โรงเรียน
โนนคร้อวิทยา

09. ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด โรงเรียน
บาเ น็จณรงค์วิทยาคม

10. ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด โรงเรียน
บ้าน ันวิทยา

11. ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด โรงเรียน
บ้านเดื่อวิทยาคม

12. ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด โรงเรียน
บ้านเป้าวิทยา

13. ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด โรงเรียน
โป่งนกประชาสามัคคี

14. ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด โรงเรียน
เพชรวิทยาคาร

ปี 2560

04. ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด โรงเรียน
โคกสะอาดวิทยา

วันที่พิมพ์ : 2/9/2563 19:14:30

ปี 2561

รายจ่ายจริง

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ปี 2562

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ปี 2563

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ
ปี 2564

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

น้า : 34/124
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

16. ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด โรงเรียน
มัธยมชัยมงคลรังงาม

17. ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด โรงเรียน
มัธยมบ้านแก้งวิทยา

18. ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด โรงเรียน
มัธยม นองศาลา

19. ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด โรงเรียน
ลุมลาชีนิรมิตวิทยา

20. ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด โรงเรียน
สตรีชัยภูมิ 2

21. ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด โรงเรียน
สระพังวิทยาคม

22. ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด โรงเรียน
นองขามวิทยา

23. ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด โรงเรียน
นองสังข์วิทยายน

24. ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด โรงเรียน
นองไผวิทยานุสรณ์

25. ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด โรงเรียน
้วยต้อนพิทยาคม

ปี 2560

15. ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด โรงเรียน
ภูแลนคาวิทยายน

วันที่พิมพ์ : 2/9/2563 19:14:30

ปี 2561

รายจ่ายจริง

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ปี 2562

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ปี 2563

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ
ปี 2564

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

น้า : 35/124
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คาใช้จายในการประชุมคณะกรรมการ
ประสานงานวิชาการ ระดับกลุมจัง วัด

คาใช้จายในการดาเนินงานม กรรมการ
แขงขันทักษะทางวิชาการสถานศึกษาสังกัด
องค์การบริ ารสวนจัง วัดชัยภูมิ ประจาปี
2560

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ

ค่าใช้สอย

งบดาเนินงาน

98,750

715,987.2

321,101,276.4

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งานระดับมัธยมศึกษา

168,040

รวมงบลงทุน

12,250

เครื่องสารองไฟฟ้า
168,040

36,500

เครื่องพิมพ์

รวมค่าครุภัณฑ์

48,200

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก

0
40,900

ปี 2560

เครื่องคอมพิวเตอร์

26. ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด โรงเรียน
้วยยางวิทยาคม

วันที่พิมพ์ : 2/9/2563 19:14:30

16,800

30,000

30,800

184,800

0

0

0

346,165,001.49

325,400

325,400

ปี 2561

รายจ่ายจริง

0

0

0

0

0

0

0

0

0

364,868,511.53

ปี 2562

0

0

0

0

0

0

0

444,413,205

310,600

310,600

ปี 2563

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

100 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ

0

0

0

0

500,000

0

0

501,797,041

81,128,990

81,128,990

ปี 2564

น้า : 36/124
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0

0
0

โครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอ
เพียงสูสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริ าร
สวนจัง วัดชัยภูมิ

โครงการแขงขันคนเกงในโรงเรียนสังกัด
องค์การบริ ารสวนจัง วัดชัยภูมิ

0

คาใช้จายในการสงเสริมกิจกรรมรักการอาน
ในสถานศึกษา อปท.

คาใช้จายในการสงเสริมองค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่นที่จัดทาแผนพัฒนาการศึกษาดีเดน
ระดับองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0

คาใช้จายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดใน
สถานศึกษา สา รับพัฒนาครูแกนนา

0

คาใช้จายในการรณรงค์การป้องกันยาเสพ
ติดในสถานศึกษา สา รับเจ้า น้าที่ อปท.

336,420

0

ปี 2560

คาใช้จายในการรณรงค์การป้องกันยาเสพ
ติดในสถานศึกษา สา รับครูแกนนา

คาใช้จายในการพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา และระบบการ
ประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษา

วันที่พิมพ์ : 2/9/2563 19:14:30

ปี 2561

0

0

0

99,990

0

25,000

350,000

78,000

รายจ่ายจริง
ปี 2562

167,850

395,000

30,000

0

0

0

78,000

0

ปี 2563

0

0

50,000

0

0

3,000

78,000

0

100 %

100 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ
ปี 2564

300,000

500,000

50,000

0

0

3,000

78,000

0

น้า : 37/124
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โครงการม กรรมการแขงขันทักษะทาง
วิชาการสถานศึกษาสังกัดองค์การบริ าร
สวนจัง วัดชัยภูมิ

โครงการพัฒนา ลักสูตรสถานศึกษาใน
สังกัดองค์การบริ ารสวนจัง วัดชัยภูมิ

โครงการพัฒนาการวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ ตาม ลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ของสถานศึกษา
สังกัดองค์การบริ ารสวนจัง วัดชัยภูมิ

0

0

0

0

0

โครงการประกวดโครงงานนักเรียนสังกัด
องค์การบริ ารสวนจัง วัดชัยภูมิ

โครงการประเมินคุณภาพภายในสถาน
ศึกษาในสังกัดองค์การบริ ารสวนจัง วัด
ชัยภูมิ

170,470

ปี 2560

โครงการแขงขันคนเกงในโรงเรียนสังกัด
องค์การบริ ารสวนจัง วัดชัยภูมิ ประจาปี
2560

วันที่พิมพ์ : 2/9/2563 19:14:30

ปี 2561

0

0

600,000

199,700

200,000

179,280

รายจ่ายจริง
ปี 2562

778,740

299,800

200,000

258,120

28,160

0

ปี 2563

400,000

0

0

0

0

0

25 %

0 %

0 %

0 %

100 %

0 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ
ปี 2564

500,000

0

0

0

100,000

0

น้า : 38/124
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11,590,550
42,219,417

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริ าร
สถานศึกษา คา นังสือเรียน

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริ าร
สถานศึกษา คาจัดการเรียนการสอน (ราย
ัว)

5,106,575

5,488,720

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริ าร
สถานศึกษา คาเครื่องแบบนักเรียน

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริ าร
สถานศึกษา คาเครื่องอุปกรณ์การเรียน

10,619,445

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริ าร
สถานศึกษา คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้
เรียน

0

0

ปี 2560

โครงการสนับสนุนการเรียนรวม ลักสูตร
อาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย(ทวิ
ศึกษา) สถานศึกษาสังกัดองค์การบริ าร
สวนจัง วัดชัยภูมิ

โครงการสงเสริมการวิจัยทางการศึกษาและ
วิจัยในชั้นเรียนของสถานศึกษาสังกัด
องค์การบริ ารสวนจัง วัดชัยภูมิ

วันที่พิมพ์ : 2/9/2563 19:14:30

491,730

99,600

40,751,420

11,465,741

4,870,342

5,371,162

10,221,405

ปี 2561

รายจ่ายจริง

565,874

299,395

39,773,900

11,314,811

0

5,185,820

10,008,915

ปี 2562

650,000

0

43,641,500

12,183,212

0

5,665,850

10,946,690

ปี 2563

-2.3 %

-2.42 %

0 %

-2.31 %

-2.3 %

-23.08 %

0 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ

500,000

0

42,636,300

11,887,800

0

5,534,900

10,695,000

ปี 2564

น้า : 39/124
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โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริ าร
สถานศึกษา คาใช้จายในการจ้าง
พัฒนาระบบการบริ ารจัดการศึกษา
อิเล็กทรอนิกส์ ขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น เพื่อเข้าสูประเทศไทย
4.0 ระดับสถานศึกษา
0

0

0

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริ าร
สถานศึกษา คาใช้จายในการ
สงเสริมการจัดกระบวนการเรียนการสอน
การบริ ารตาม ลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอ
เพียง” สู “ศูนย์การเรียนรู้
ตาม ลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริ าร
สถานศึกษา คาใช้จายในการจัดทาศูนย์การ
เรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ สถานศึกษา ใน
สังกัด อปท.

2,749,750

ปี 2560

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริ าร
สถานศึกษา คาจัดการเรียนการสอน (ราย
ัวสวนเพิ่ม)

วันที่พิมพ์ : 2/9/2563 19:14:30

11,700,000

6,500,000

100,000

2,565,500

ปี 2561

รายจ่ายจริง

0

0

0

3,146,600

ปี 2562

0

0

100,000

2,797,000

ปี 2563

0 %

0 %

2,500 %

-0.89 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ

0

0

2,600,000

2,772,000

ปี 2564
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390,000

100,000

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริ าร
สถานศึกษา คาใช้จายในการรณรงค์ป้องกัน
ยาเสพติดในสถานศึกษา

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริ าร
สถานศึกษา คาใช้จายในการรณรงค์ป้องกัน
ยาเสพติดในสถานศึกษา สา รับสถาน
ศึกษาดีเดน
0

1,300,000

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริ าร
สถานศึกษา คาใช้จายในการพัฒนาแ ลง
เรียนรู้ของโรงเรียน

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริ าร
สถานศึกษา คาใช้จายในการสงเสริม
กิจกรรมรักการอานในสถานศึกษา อปท.

0

2,600,000

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริ าร
สถานศึกษา คาใช้จายในการพัฒนา/ปรับ
ปรุง ้องสมุดโรงเรียน

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริ าร
สถานศึกษา คาใช้จายในการพัฒนาการ
จัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการ
พัฒนาท้องถิ่น (SBMLD)

520,000

ปี 2560

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริ าร
สถานศึกษา คาใช้จายในการปรับปรุง ลัก
สูตรสถานศึกษา

วันที่พิมพ์ : 2/9/2563 19:14:30

520,000

0

100,000

390,000

1,300,000

0

2,600,000

ปี 2561

รายจ่ายจริง

520,000

0

100,000

390,000

1,300,000

10,319,568

2,600,000

ปี 2562
520,000

1,300,000

100,000

390,000

1,300,000

18,550,000

2,600,000

ปี 2563

0 %

0 %

0 %

0 %

5.12 %

0 %

0 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ

520,000

1,300,000

100,000

390,000

1,300,000

19,500,000

2,600,000

ปี 2564
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249,600
6,369,000
0

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริ าร
สถานศึกษา คาใช้จายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริ าร
สถานศึกษา คาปจจัยพื้นฐานสา รับนัก
เรียนยากจน

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริ าร
สถานศึกษา คาอุปกรณ์การเรียน

11,050,000

0

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริ าร
สถานศึกษา คาใช้จายในกิจกรรมของศูนย์
การเรียนรู้ด้านการทองเที่ยวในสถานศึกษา
สังกัดองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริ าร
สถานศึกษา โครงการพัฒนาการจัดการ
ศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนา
ท้องถิ่น (SBMLD)

567,500

ปี 2560

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริ าร
สถานศึกษา คาใช้จายในการสงเสริมองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่นที่ จัดทาแผน
พัฒนาการศึกษาดีเดน

วันที่พิมพ์ : 2/9/2563 19:14:30

436,800

50,000

350,000

17,849,545

0

5,947,500

ปี 2561

รายจ่ายจริง

436,800

50,000

790,000

0

4,793,414

6,349,500

ปี 2562

0

5,256,160

6,540,000

436,800

50,000

1,300,000

ปี 2563

0 %

-2.3 %

-1.7 %

0 %

0 %

0 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ

0

5,135,100

6,429,000

436,800

50,000

1,300,000

ปี 2564
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0
0

โครงการเสริมสร้างและพัฒนาทักษะชีวิตใ ้
กับเยาวชนจัง วัดชัยภูมิ

โครงการ นึ่งโรงเรียน นึ่งผลิตภัณฑ์
(OSOP)

0

วัสดุโฆษณาและเผยแพร

102,441,024.2
0

รวมค่าใช้สอย

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

ค่าวัสดุ

0

โครงการสนับสนุนและสงเสริมผู้บริ าร ครู
นักเรียนและบุคลากรสังกัดองค์การบริ าร
สวนจัง วัดชัยภูมิ เข้ารวมงานม กรรมการ
จัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ

198,840

0

โครงการสนับสนุนคาใช้จายบริ ารสถาน
ศึกษา คาใช้จายในการพัฒนาข้าราชการครู
ของโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น

โครงการอบรมการพัฒนา ลักสูตรสถาน
ศึกษาในสังกัดองค์การบริ ารสวนจัง วัด
ชัยภูมิ ประจาปี 2560

0

ปี 2560

โครงการสนับสนุนคาใช้จายบริ ารสถาน
ศึกษา คาใช้จายในการจัดทาศูนย์การเรียน
รู้เฉลิมพระเกียรติสถานศึกษาในสังกัด อปท
.

วันที่พิมพ์ : 2/9/2563 19:14:30

0

0

0

0

126,690,060

0

0

0

1,277,345

ปี 2561

รายจ่ายจริง

0

224,000

1,545,500

103,514,382

0

285,500

300,000

447,615

2,301,000

ปี 2562
0

0

2,146,200

117,459,212

0

0

0

0

2,601,000

ปี 2563

0 %

-100 %

0 %

100 %

0 %

0 %

0.23 %

100 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ

0

0

126,624,900

0

300,000

0

0

2,607,000

6,500,000

ปี 2564
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0
0
0
0
0
0
0
0

เครื่องผสมสัญญาณเสียงแบบดิจิตอล

เครื่องผสมสัญญาณเสียงแบบดิจิตอล ขนาด
ไมน้อยกวา 30 ชอง

เครื่องผสมสัญญาณเสียงแบบดิจิตอล ขนาด
ไมน้อยกวา 8 ชอง

เครื่องเลน Blue Ray & DVD

ตู้จัดเก็บอุปกรณ์

ตู้ลาโพงพร้อมเครื่องขยาย ขนาดไมน้อย
กวา 12 นิ้ว 40 วัตต์

ตู้ลาโพงพร้อมเครื่องขยาย ขนาดไมน้อย
กวา 15 นิ้ว 150 วัตต์

102,441,024.2

รวมงบดาเนินงาน

เครื่องขยายเสียง ขนาดไมน้อยกวา 600
วัตต์

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ค่าครุภัณฑ์

งบลงทุน

0

0

วัสดุการศึกษา

รวมค่าวัสดุ

0

ปี 2560

วัสดุเครื่องแตงกาย

วันที่พิมพ์ : 2/9/2563 19:14:30

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

126,690,060

ปี 2561

รายจ่ายจริง
0

308,000

660,000

0

0

0

0

1,210,000

0

109,770,027

6,255,645

4,486,145

ปี 2562
0

240,000

420,000

900,000

108,000

25,800

342,000

1,650,000

0

636,000

119,845,412

2,386,200

ปี 2563

-100 %

-100 %

-100 %

-100 %

-100 %

-100 %

0 %

-100 %

100 %

-100 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ

499,915

0

0

0

0

0

0

0

0

0

127,124,815

499,915

ปี 2564
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0
0
0
0
0

ตู้ลาโพงพร้อมเครื่องขยาย ขนาดไมน้อย
กวา 8 นิ้ว 2 ดอก 50 วัตต์

ตู้ใสอุปกรณ์

ไฟแสงสวางสา รับสตูดิโอ

ลาโพงฝงฝ้าเพดาน ขนาดไมน้อยกวา 6 นิ้ว

ลาโพงสองทาง

0

เครื่องสารองไฟฟ้า

0

0

0

เครื่องคอมพิวเตอร์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องดนตรีวงโยธวาทิต

เครื่องดนตรีโปงลาง

รวมค่าครุภัณฑ์

0

สวิทช์สลับสัญญาณกล้อง (Video
Switcher)

0

0

กล้องบันทึกวีดิโอ

ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์

0

กล้องถายภาพ

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

0

ปี 2560

ตู้ลาโพงพร้อมเครื่องขยาย ขนาดไมน้อย
กวา 15 นิ้ว 180 วัตต์

วันที่พิมพ์ : 2/9/2563 19:14:30

66,800

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3,547,800

0

0

3,481,000

ปี 2561

รายจ่ายจริง

0

240,000

170,000

200,000

264,000

0

100,000

165,000

550,000

330,000

8,317,500

64,900

61,600

3,994,000

ปี 2562

0

225,000

750,000

450,000

7,825,800

87,000

0

0

0

0

0

0

360,000

1,872,000

ปี 2563

-100 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

-100 %

-100 %

0 %

-100 %

-100 %

-100 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ
ปี 2564

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

น้า : 45/124

69

200,000
199,000
199,000

199,000

0

03.โครงการปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียน
และอาคารประกอบโรงเรียนภูแลนคาวิทยา
ยน

04.โครงการปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียน
และอาคารประกอบโรงเรียนโนนกอกวิทยา

05.โครงการปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียน
และอาคารประกอบโรงเรียนบ้านเดื่อ
วิทยาคม

06.โครงการปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียน
และอาคารประกอบโรงเรียน ้วยต้อน
พิทยาคม

07.โครงการปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียน
และอาคารประกอบโรงเรียนมัธยม นอง
ศาลา

200,000

199,900

ปี 2560

02.โครงการปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียน
และอาคารประกอบโรงเรียนบ้าน ันวิทยา

01.โครงการปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียน
และอาคารประกอบโรงเรียน ้วยยาง
วิทยาคม

คาบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

วันที่พิมพ์ : 2/9/2563 19:14:30

ปี 2561

183,000

200,000

200,000

200,000

200,000

192,600

200,000

รายจ่ายจริง
ปี 2562

0

0

0

0

0

0

0

ปี 2563

0

0

0

0

0

0

0

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ
ปี 2564

0

0

0

0

0

0

0

น้า : 46/124
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199,000

199,000

199,900

199,900
200,000
200,000

199,000

199,900

09.โครงการปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียน
และอาคารประกอบโรงเรียนสระพัง
วิทยาคม

10.โครงการปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียน
และอาคารประกอบโรงเรียนเกษตรสมบูรณ์
วิทยาคม

11.โครงการปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียน
และอาคารประกอบโรงเรียนกวางโจน
ศึกษา

12.โครงการปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียน
และอาคารประกอบโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา

13.โครงการปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียน
และอาคารประกอบโรงเรียนโคกสะอาด
วิทยา

14.โครงการปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียน
และอาคารประกอบโรงเรียนตรีประชา
พัฒนศึกษา

15.โครงการปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียน
และอาคารประกอบโรงเรียนบาเ น็จณรงค์
วิทยาคม

ปี 2560

08.โครงการปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียน
และอาคารประกอบโรงเรียน นองขาม
วิทยา

วันที่พิมพ์ : 2/9/2563 19:14:30

ปี 2561

199,500

199,500

185,000

199,500

199,500

199,500

200,000

199,500

รายจ่ายจริง
ปี 2562

0

0

0

0

0

0

0

0

ปี 2563

0

0

0

0

0

0

0

0

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ
ปี 2564

0

0

0

0

0

0

0

0

น้า : 47/124
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199,000
199,900
199,900

199,900
199,900
200,000

199,000
199,900

17.โครงการปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียน
และอาคารประกอบโรงเรียนโนนคร้อวิทยา

18.โครงการปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียน
และอาคารประกอบโรงเรียนกุดน้าใส
พิทยาคม

19.โครงการปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียน
และอาคารประกอบโรงเรียนมัธยมชัยมงคล
รังงาม

20.โครงการปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียน
และอาคารประกอบโรงเรียนเนินสงาวิทยา

21.โครงการปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียน
และอาคารประกอบโรงเรียนลุมลาชีนิรมิต
วิทยา

22.โครงการปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียน
และอาคารประกอบโรงเรียนมัธยมบ้านแก้ง
วิทยา

23.โครงการปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียน
และอาคารประกอบโรงเรียนเพชรวิทยาคาร

ปี 2560

16.โครงการปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียน
และอาคารประกอบโรงเรียนโป่งนกประชา
สามัคคี

วันที่พิมพ์ : 2/9/2563 19:14:30

ปี 2561

199,500

199,500

199,900

199,500

199,500

199,500

199,500

199,500

รายจ่ายจริง
ปี 2562

0

0

0

0

0

0

0

0

ปี 2563

0

0

0

0

0

0

0

0

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ
ปี 2564

0

0

0

0

0

0

0

0

น้า : 48/124

72

199,900
199,900
199,900

0
4,990,800
4,990,800
107,431,824.2

25.โครงการปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียน
และอาคารประกอบโรงเรียนสตรีชัยภูมิ 2

26.โครงการปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียน
และอาคารประกอบโรงเรียน นองไผวิทยา
นุสรณ์

27. ปรับปรุงอาคารเรียนและอาคาร
ประกอบ (อาคาร TO BE NUMBER ONE)
โรงเรียนเพชรวิทยาคาร ตาบลบ้านเพชร
อาเภอภูเขียว จัง วัดชัยภูมิ

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวมงบลงทุน

รวมงานระดับมัธยมศึกษา

ปี 2560

24.โครงการปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียน
และอาคารประกอบโรงเรียน นองสังข์วิ
ทยายน

วันที่พิมพ์ : 2/9/2563 19:14:30

439,500

200,000

199,500

199,500

135,830,360

9,140,300

5,592,500

ปี 2561

รายจ่ายจริง

0

0

0

0

0

118,087,527

8,317,500

ปี 2562

0

0

0

0

0

127,671,212

7,825,800

ปี 2563

0 %

0 %

0 %

0 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ

0

0

0

0

0

0

127,124,815

ปี 2564

น้า : 49/124

73

242,000
242,000
428,775,100.6

รวมงบดาเนินงาน

รวมงานศึกษาไม่กาหนดระดับ

รวมแผนงานการศึกษา

174,547,800
174,547,800

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

รวมค่าตอบแทน

ค่าตอบแทน

งบดาเนินงาน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

แผนงานสาธารณสุข

242,000

รวมค่าใช้สอย

0

โครงการจัดกิจกรรมวันครู

242,000
0

ปี 2560

โครงการแขงขัน ุนยนต์โดยองค์การบริ าร
สวนจัง วัดชัยภูมิ

คาใช้จายในการจัดกิจกรรมวันครู

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ

ค่าใช้สอย

งบดาเนินงาน

งานศึกษาไม่กาหนดระดับ

วันที่พิมพ์ : 2/9/2563 19:14:30

0

500,000

98,325

174,578,400

174,578,400

482,593,686.49

598,325

598,325

598,325

ปี 2561

รายจ่ายจริง

299,175

499,980

0

158,042,603.95

158,042,603.95

483,755,193.53

799,155

799,155

799,155

ปี 2562

300,000

500,000

0

293,016,000

293,016,000

572,884,417

800,000

800,000

800,000

ปี 2563

-0.43 %

0 %

0 %

0 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ

300,000

500,000

0

291,768,000

291,768,000

629,721,856

800,000

800,000

800,000

ปี 2564

น้า : 50/124

74

0
174,547,800
174,547,800

รวมงบดาเนินงาน

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

0

โครงการสร้างเสริมสุขภาพ ลดความเสี่ยง
ไร้โรค ไร้พุง จัง วัดชัยภูมิ

รวมค่าใช้สอย

0

ปี 2560

โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกันและ
ควบคุมโรคระบาด

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ

ค่าใช้สอย

วันที่พิมพ์ : 2/9/2563 19:14:30

0

0

0

174,578,400

174,578,400

ปี 2561

รายจ่ายจริง

0

0

0

158,042,603.95

158,042,603.95

ปี 2562

110,000

0

293,126,000

293,126,000

110,000

ปี 2563

-100 %

100 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ

0

100,000

291,868,000

291,868,000

100,000

ปี 2564

น้า : 51/124

75

โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเพื่อ
การป้องกันโรคเรื้อรังจัง วัดชัยภูมิ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ

ค่าใช้สอย

งบดาเนินงาน

0

0

รวมงานโรงพยาบาล

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

0

รวมงบดาเนินงาน

0
0

ปี 2560

รวมค่าใช้สอย

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการใ ้ความรู้ใน
การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID – 19) และการจัดทา น้ากาก
อนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ

ค่าใช้สอย

งบดาเนินงาน

งานโรงพยาบาล

วันที่พิมพ์ : 2/9/2563 19:14:30

ปี 2561

รายจ่ายจริง

0

0

0

0

0

ปี 2562

0

0

0

0

0

524,340

0

524,340

524,340

524,340

ปี 2563

100 %

-100 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ
ปี 2564

300,000

0

0

0

0

น้า : 52/124

76

0
0
0
174,547,800

รวมงบเงินอุดหนุน

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

รวมแผนงานสาธารณสุข

0

0

รวมงบดาเนินงาน

รวมเงินอุดหนุน

เงินอุด นุนสวนราชการ

เงินอุดหนุน

งบเงินอุดหนุน

0

0

โครงการสร้างเสริมสุขภาพ ลดความเสี่ยง
ไร้โรค ไร้พุง จัง วัดชัยภูมิ

รวมค่าใช้สอย

0

ปี 2560

โครงการเยาวชนรุนใ ม รู้ทัน รู้จักเลี่ยง ไม
เสี่ยงเอดส์

วันที่พิมพ์ : 2/9/2563 19:14:30

350,000

0

0

0

0

174,928,400

350,000

350,000

350,000

ปี 2561

รายจ่ายจริง

0

0

0

0

0

0

0

0

158,042,603.95

ปี 2562

0

0

0

0

0

0

0

0

293,650,340

ปี 2563

0 %

100 %

100 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ

300,000

100,000

292,568,000

700,000

0

0

0

700,000

700,000

ปี 2564

น้า : 53/124

77

0

2. คาเชาทรัพย์สิน

0

0

1. คาจ้างเ มาบริการ

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

100,200

321,680

รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าใช้สอย

รวมค่าตอบแทน

321,680

7,073,960.97

รวมงบบุคลากร

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

ค่าตอบแทน

งบดาเนินงาน

7,073,960.97

108,646.67

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

2,117,794.3

121,200

เงินประจาตาแ นง

คาตอบแทนพนักงานจ้าง

67,200

4,659,120

ปี 2560

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน

เงินเดือนพนักงาน

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

งบบุคลากร

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

แผนงานสังคมสงเคราะห์

วันที่พิมพ์ : 2/9/2563 19:14:30

0

0

0

141,600

549,980

549,980

7,783,519.71

7,783,519.71

102,616.31

2,341,379.08

121,200

116,781.66

5,101,542.66

ปี 2561

รายจ่ายจริง

0

41,800

160,780

0

765,200

765,200

8,283,030

8,283,030

97,140

2,399,310

121,200

124,560

5,540,820

ปี 2562

0

42,000

200,000

0

1,080,000

1,080,000

9,674,227

9,674,227

78,900

2,844,840

121,200

125,640

6,503,647

ปี 2563

100 %

0 %

0 %

0 %

-53.7 %

-10.95 %

1.67 %

0 %

-33.86 %

9.39 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ

20,000

42,000

200,000

0

500,000

500,000

10,281,015

10,281,015

70,260

2,892,286

121,200

83,100

7,114,169

ปี 2564

น้า : 54/124

78

50,666

65,440

931,113.84

รวมงบดาเนินงาน

0
0

ตู้เก็บเอกสารแบบรางเลื่อน ชนิดมือผลัก

โต๊ะพับอเนกประสงค์

0

0

393,127.84

116,925

95,318.84

7,500

173,384

216,306

ปี 2560

รวมค่าวัสดุ

รวมค่าใช้สอย

โซฟา 5 ที่นั่ง พร้อมโต๊ะกลาง

เครื่องปรับอากาศ

ครุภัณฑ์สานักงาน

ค่าครุภัณฑ์

งบลงทุน

วัสดุคอมพิวเตอร์

วัสดุเชื้อเพลิงและ ลอลื่น

วัสดุงานบ้านงานครัว

วัสดุสานักงาน

ค่าวัสดุ

คาบารุงรักษาและซอมแซม

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ

วันที่พิมพ์ : 2/9/2563 19:14:30

117,812

137,280

0

0

19,900

0

1,285,625.95

338,953.95

131,250

127,032.95

2,628

78,043

396,692

ปี 2561

รายจ่ายจริง

23,300

200,365

63,000

284,700

0

0

1,643,293.23

451,848.23

162,750

166,549.23

5,744

116,805

426,245

ปี 2562

278,800

206,000

0

0

0

55,900

2,401,800

595,000

164,000

181,000

100,000

150,000

726,800

ปี 2563

0 %

0 %

0 %

-100 %

82.93 %

-19.89 %

0 %

100 %

-32.42 %

-2.91 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ

188,400

200,000

0

0

0

0

1,995,400

845,000

300,000

145,000

100,000

300,000

650,400

ปี 2564

น้า : 55/124

79

รวมค่าครุภัณฑ์

0

เครื่องพิมพ์

0
0
8,005,074.81

รวมงบลงทุน

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการกอสร้างป้ายศูนย์พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและสงเสริมอาชีพผู้สูงอายุ องค์การ
บริ ารสวนจัง วัดชัยภูมิ

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

0

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก
0

0

เครื่องคอมพิวเตอร์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

กล้องถายภาพ

0

0

รถยนต์โดยสาร (ตู้)

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

0

ปี 2560

รถบรรทุก (ดีเซล)

ครุภัณฑ์ยานพา นะและขนสง

วันที่พิมพ์ : 2/9/2563 19:14:30

0

0

92,400

0

0

0

9,181,445.66

112,300

0

0

112,300

ปี 2561

รายจ่ายจริง

23,700

0

153,000

43,000

0

688,000

11,181,723.23

1,255,400

0

0

1,255,400

ปี 2562

48,000

0

229,600

0

0

0

12,409,527

333,500

0

0

333,500

ปี 2563

100 %

-100 %

100 %

-100 %

0 %

100 %

0 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ

0

14,006,215

1,729,800

158,800

158,800

1,571,000

0

22,000

0

0

1,549,000

ปี 2564

น้า : 56/124
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239,598
239,598
8,244,672.81

รวมงบดาเนินงาน

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน

เงินเดือนพนักงาน

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

งบบุคลากร

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

67,200

10,756,114.32

239,598

รวมค่าใช้สอย

แผนงานเคหะและชุมชน

0

โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนสวัสดิการ
ชุมชนจัง วัดชัยภูมิ

239,598
0

ปี 2560

โครงการชวยเ ลือประชาชนตามอานาจ
น้าที่ขององค์การบริ ารสวนจัง วัดชัยภูมิ

คาใช้จายในการสนับสนุนการขับเคลื่อน
สวัสดิการชุมชนจัง วัดชัยภูมิ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ

ค่าใช้สอย

งบดาเนินงาน

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

วันที่พิมพ์ : 2/9/2563 19:14:30

0

0

194,424

35,990.83

11,714,152.27

9,375,869.66

194,424

194,424

194,424

ปี 2561

รายจ่ายจริง

245,744

0

0

95,880

13,190,040

11,427,467.23

245,744

245,744

245,744

ปี 2562

0

0

0

0

0

0

80,520

14,068,154

12,409,527

ปี 2563

-16.54 %

17.75 %

0 %

100 %

0 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ

0

100,000

0

67,200

16,564,973

14,106,215

100,000

100,000

100,000

ปี 2564

น้า : 57/124
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0

2. คาเชาทรัพย์สิน

คาบารุงรักษาและซอมแซม

รวมค่าใช้สอย

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ
6,838,941.7

3,270,612.5

2,844,229.2

0

1. คาจ้างเ มาบริการ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ

724,100

434,740

รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าใช้สอย

รวมค่าตอบแทน

434,740

26,537,210.45

รวมงบบุคลากร

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

ค่าตอบแทน

งบดาเนินงาน

26,537,210.45

679,020.65

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง

10,772,115.48

4,105,560

คาจ้างลูกจ้างประจา

คาตอบแทนพนักงานจ้าง

157,200

ปี 2560

เงินประจาตาแ นง

วันที่พิมพ์ : 2/9/2563 19:14:30

11,331,127.64

7,737,908.64

2,818,419

0

0

774,800

872,920

872,920

27,742,628.79

27,742,628.79

561,316.61

11,228,117.47

4,083,900

119,151.61

ปี 2561

รายจ่ายจริง
175,200

42,585,500.18

35,719,840.18

3,719,360

71,800

3,074,500

0

996,740

996,740

29,545,235.49

29,545,235.49

504,253.55

11,683,521.94

3,896,340

ปี 2562
175,200

24,216,700

20,380,000

3,190,000

52,000

594,700

0

1,030,000

1,030,000

30,926,655

30,926,655

601,920

12,498,654

3,502,207

ปี 2563

-74.71 %

-68.65 %

203.08 %

236.3 %

0 %

-51.46 %

-6.63 %

16.99 %

7.44 %

0 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ
175,200

8,312,690

5,155,090

1,000,000

157,600

2,000,000

0

500,000

500,000

35,754,710

35,754,710

562,020

14,622,487

3,762,830

ปี 2564

น้า : 58/124

82

รวมค่าวัสดุ

58,644

วัสดุงานบ้านงานครัว

0

ตู้เก็บเอกสารแบบรางเลื่อน ชนิดมือผลัก

19,643,948.68

รวมงบดาเนินงาน

0

0

รวมค่าสาธารณูปโภค

0

เครื่องปรับอากาศ

ครุภัณฑ์สานักงาน

ค่าครุภัณฑ์

งบลงทุน

คาไฟฟ้า

ค่าสาธารณูปโภค

216,250

วัสดุคอมพิวเตอร์
12,370,266.98

149,950

3,686,209.82

วัสดุเชื้อเพลิงและ ลอลื่น

วัสดุการเกษตร

2,955,256.16

วัสดุยานพา นะและขนสง

4,888,253

250,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

วัสดุกอสร้าง

165,704

ปี 2560

วัสดุสานักงาน

ค่าวัสดุ

วันที่พิมพ์ : 2/9/2563 19:14:30

94,712

8,600

192,949

0

0

29,588,861.14

0

0

17,384,813.5

309,950

198,000

4,473,232.05

1,158,710.65

10,948,659.8

ปี 2561

รายจ่ายจริง

110,010

75,600

169,112

0

0

66,159,951.91

0

0

22,577,711.73

288,480

49,200

7,159,877.13

1,395,793.6

13,329,639

ปี 2562

200,000

10,000

300,000

98,000

43,400

50,084,100

400,000

400,000

24,437,400

330,000

50,000

8,090,000

2,300,000

13,157,400

ปี 2563

-100 %

-100 %

-100 %

-39.39 %

100 %

-38.2 %

-13.04 %

-20.2 %

-50 %

5,900 %

0 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ

100,000

600,000

300,000

0

0

27,612,690

0

0

18,800,000

200,000

100,000

5,000,000

2,000,000

10,500,000

ปี 2564

น้า : 59/124
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0

รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ชนิด 6 ล้อ พร้อมติด
ตั้งเครนสลิง

236,580

75,430

เครื่องพิมพ์

รวมค่าครุภัณฑ์

143,150

0

0

18,000

เครื่องคอมพิวเตอร์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เลื่อยยนต์

ครุภัณฑ์โรงงาน

เครื่องตัด ญ้า

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

กล้องถายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบ
ประกอบในชุดเดียวกัน (All In One Solar
Street Light)
0

0

รถขุดตีนตะขาบ

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

0

ถังบรรจุยางแอสฟลต์

ครุภัณฑ์กอสร้าง

0

ปี 2560

รถบรรทุกน้าเอนกประสงค์ ชนิด 6 ล้อ

ครุภัณฑ์ยานพา นะและขนสง

วันที่พิมพ์ : 2/9/2563 19:14:30

20,000

22,000

0

188,000

0

0

0

982,000

0

0

1,212,000

ปี 2561

รายจ่ายจริง
ปี 2562

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28,027,900

24,100

306,400

16,500

0

0

490,000

15,000,000

0

5,049,500

7,000,000

ปี 2563

107.47 %

-38.32 %

-100 %

0 %

0 %

-100 %

-100 %

0 %

-100 %

-100 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ

50,000

189,000

0

0

0

0

0

0

0

0

239,000

ปี 2564

น้า : 60/124

84

46,417,739.13

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

0
0
0

รวมงบลงทุน

รวมงานไฟฟ้าถนน

0

โครงการไฟฟ้าแสงสวาง สายทางองค์การ
บริ ารสวนจัง วัดชัยภูมิ

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

0

01. โครงการถนนปลอดภัยด้วยไฟสองสวาง
พลังงานทดแทน ถนนบริเวณบ้านขี้เ ล็ก
ใ ญ อาเภอเมือง จัง วัดชัยภูมิ

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

งบลงทุน

งานไฟฟ้าถนน

236,580

ปี 2560

รวมงบลงทุน

วันที่พิมพ์ : 2/9/2563 19:14:30

487,500

487,500

487,500

0

487,500

58,543,489.93

1,212,000

ปี 2561

รายจ่ายจริง
0

0

0

0

0

0

95,705,187.4

ปี 2562

0

0

0

0

0

109,038,655

28,027,900

ปี 2563

100 %

0 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ

70,000,000

70,000,000

70,000,000

70,000,000

0

63,606,400

239,000

ปี 2564

น้า : 61/124
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0
0
0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวมงบลงทุน

รวมงานสวนสาธารณะ

0
0

รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

คากาจัดสิ่งปฏิกูล

ค่าใช้สอย

งบดาเนินงาน

งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

0

ปี 2560

01. โครงการต้นแบบการบาบัดน้าเพื่อเพิ่ม
คุณภาพน้าสวนสาธารณะ
นองปลาเฒาแบบยั่งยืน

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

งบลงทุน

งานสวนสาธารณะ

วันที่พิมพ์ : 2/9/2563 19:14:30

0

3,600

10,489,500

10,489,500

10,489,500

10,489,500

ปี 2561

รายจ่ายจริง
ปี 2562

6,100

0

0

0

0

0

ปี 2563

33,600

0

0

0

0

0

0 %

0 %

0 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ
ปี 2564

33,600

0

0

0

0

0

น้า : 62/124

86

0
0
0
46,417,739.13

รวมค่าใช้สอย

รวมงบดาเนินงาน

รวมงานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

รวมแผนงานเคหะและชุมชน

250,470
265,381

คาใช้จายในการดาเนินโครงการป้องกันและ
แก้ไขปญ ายาเสพติด

คาใช้จายในการพัฒนาศักยภาพผู้พิการและ
ผู้ด้อยโอกาส

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ

ค่าใช้สอย

งบดาเนินงาน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

0

ปี 2560

โครงการบริ ารจัดการขยะอันตรายจัง วัด
ชัยภูมิ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ

วันที่พิมพ์ : 2/9/2563 19:14:30

3,600

3,600

3,600

0

0

268,111

69,524,089.93

ปี 2561

รายจ่ายจริง

500,000

0

0

96,211,287.4

506,100

506,100

506,100

ปี 2562

500,000

0

0

109,572,255

533,600

533,600

533,600

ปี 2563

0 %

0 %

0 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ

500,000

0

0

134,140,000

533,600

533,600

533,600

ปี 2564

น้า : 63/124
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0

0

โครงการ TO BE NUMBER ONE รณรงค์
ป้องกันและแก้ไข
ปญ ายาเสพติด (ม กรรมรวมพลสมาชิก
TO BE NUMBER ONE)

199,920

คาใช้จายในการสนับสนุนกิจกรรมของเด็ก
และเยาวชนในเขตพื้นที่จัง วัดชัยภูมิ

โครงการ CPM Healthcare ศูนย์ติดตาม
สุขภาพเชิงป้องกันผู้สูงอายุ

164,820

0

581,616

คาใช้จายในการสงเสริมและสนับสนุน
กิจกรรมเกี่ยวกับสถาบันครอบครัว

คาใช้จายในการสงเสริมคุณภาพชีวิตคน
พิการ จัง วัดชัยภูมิ

คาใช้จายในการพัฒนาสงเสริมอาชีพ

0

109,160

คาใช้จายในการพัฒนาศักยภาพสตรี

คาใช้จายในการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจา มูบ้าน
(อสม.) จัง วัดชัยภูมิ

299,200

ปี 2560

คาใช้จายในการพัฒนาศักยภาพและจัด
กิจกรรมนันทนาการผู้สูงอายุ

วันที่พิมพ์ : 2/9/2563 19:14:30

496,248

0

0

0

0

0

197,971

1,099,093

1,497,830

ปี 2561

รายจ่ายจริง
ปี 2562

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ปี 2563

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100 %

100 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ
ปี 2564

500,000

130,000

0

0

0

0

0

0

0

น้า : 64/124

88

0
0
0
0
0
0
0
0

โครงการครอบครัวสุขสันต์จัง วัดชัยภูมิ

โครงการครอบครัวสุขสันต์สานสัมพันธ์ 3
วัย

โครงการเครือขายนักเรียน D.A.R.E
องค์การบริ ารสวนจัง วัดชัยภูมิ

โครงการในน้ามีปลา ชาวประชามีสุข
จัง วัดชัยภูมิ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ
.2562 (ระยะเติมเต็ม)

โครงการในน้ามีปลาชาวประชามีสุขจัง วัด
ชัยภูมิ

โครงการบ้านนี้มีรัก "คายครอบครัวอบอุน"

โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเพื่อ
การป้องกันโรคเรื้อรังจัง วัดชัยภูมิ

โครงการป้องกันและแก้ไขปญ ายาเสพติด

312,000

0

0

ปี 2560

โครงการเข้าคาย TO BE NUMBER ONE

โครงการการศึกษาเพื่อตอต้านการใช้ยาเสพ
ติดในเด็กนักเรียน (โครงการ D.A.R.E
ประเทศไทย)

โครงการการศึกษาเพื่อตอต้านการใช้ยาเสพ
ติดในเด็กนักเรียน (โครงการ D.A.R.E
ประเทศไทย) ตอเนื่อง

วันที่พิมพ์ : 2/9/2563 19:14:30

ปี 2561
0

0

199,104

0

0

0

0

0

199,827

0

312,000

รายจ่ายจริง
ปี 2562

813,179

198,222

0

0

94,600

0

200,250

0

14,000

312,000

0

ปี 2563

560,700

0

300,000

110,000

0

0

0

0

156,000

312,000

0

78.35 %

0 %

0 %

0 %

0 %

100 %

0 %

0 %

0 %

-100 %

100 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ

0

300,000

110,000

0

300,000

0

0

156,000

0

312,000

1,000,000

ปี 2564

น้า : 65/124
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0
0
0

โครงการพัฒนาศักยภาพกลุมทอผ้าฝ้ายและ
ผ้าไ มมัด มี่จัง วัดชัยภูมิ

โครงการพัฒนาศักยภาพกลุมแปรรูปผล
ผลิตทางการเกษตรจัง วัดชัยภูมิ

โครงการพัฒนาศักยภาพกลุมแปรรูป
ผลิตภัณฑ์จากวัตถุดิบในท้องถิ่น

319,260

0

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ติดเชื้อเอชไอ
วีจัง วัดชัยภูมิ

โครงการพัฒนาเครือขายสมาชิก TO BE
NUMBER ONE

0

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและ
เยาวชนจัง วัดชัยภูมิ

215,750

โครงการฝึกอบรมใ ้ความรู้สงเสริมสุขภาพ
กายและใจ ศูนย์ 3 วัย จัง วัดชัยภูมิ

0

228,112

ปี 2560

โครงการฝึกอบรมใ ้ความรู้เพื่อปรับปรุง
พฤติกรรมสุขภาพกลุมเสี่ยง

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการ
บริ ารจัดการน้าและนวัตวิถีตาม ลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่พิมพ์ : 2/9/2563 19:14:30

ปี 2561

0

0

0

0

0

0

263,119

199,288

195,720

รายจ่ายจริง

199,469

298,910

267,980

574,622

205,812

190,240

0

0

1,094,450

ปี 2562

ปี 2563

0

0

0

500,000

0

200,000

0

0

0

100 %

100 %

100 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ
ปี 2564

300,000

300,000

300,000

500,000

0

200,000

0

0

0

น้า : 66/124
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0

โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปญ ายา
เสพติด TO BE NUMBER ONE (กิจกรรม
การดาเนินงานในโครงการ TO BE
NUMBER ONE)

0

โครงการเพิ่มศักยภาพผลิตภัณฑ์จากพืช
สมุนไพรจัง วัดชัยภูมิ

0

0

โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจา มูบ้าน (อสม.) จัง วัด
ชัยภูมิ

โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวัน
ตอต้านยาเสพติดโลก
(26 มิถุนายน)

0

โครงการพัฒนาศักยภาพสินค้า นึ่งตาบล
นึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP จัง วัดชัยภูมิ

748,954

0

โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีจัง วัดชัยภูมิ

โครงการเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครสาธารณ
สุขประจา มูบ้าน (อสม.)
จัง วัดชัยภูมิ

0

ปี 2560

โครงการพัฒนาศักยภาพและสงเสริมการ
ประกอบอาชีพตามแนวทางประชารัฐ
จัง วัดชัยภูมิ

วันที่พิมพ์ : 2/9/2563 19:14:30

ปี 2561

0

0

0

0

0

297,771

0

72,560

รายจ่ายจริง
ปี 2562

366,375

91,137

0

226,480

890,398

471,330

191,960

0

0

0

0

500,000

0

400,000

0

2,000,000

ปี 2563

-50 %

100 %

0 %

100 %

0 %

100 %

25 %

0 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ

100,000

0

300,000

500,000

300,000

500,000

0

1,000,000

ปี 2564

น้า : 67/124
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0
0

โครงการสงเสริมการใช้พลังงานทดแทน
จัง วัดชัยภูมิ

โครงการสงเสริมการปลูกพืชตามฤดูกาล
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

0
0
0
0
157,424

โครงการสงเสริมคุณภาพชีวิตกลุมสัมมาชีพ
เครือขายจัง วัดชัยภูมิ

โครงการสงเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ
จัง วัดชัยภูมิ

โครงการสงเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
จัง วัดชัยภูมิ

โครงการสงเสริมพัฒนาการสร้างอาชีพ 108
อาชีพ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการสงเสริมพัฒนาการสร้างอาชีพ 108
อาชีพ ตามแนวพระราชดารัสเศรษฐกิจพอ
เพียง

0

0

โครงการโรงเรียนสีขาวปลอดยาเสพติด

โครงการสงเสริมการผลิตพืชทางการเกษตร
ปลอดภัยครบวงจรมุงสูเกษตรอินทรีย์ ตาม
แนวพระราชดาริ

0

ปี 2560

โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปญ ายา
เสพติด TO BE NUMBER ONE สังกัด
องค์การบริ ารสวนจัง วัดชัยภูมิ

วันที่พิมพ์ : 2/9/2563 19:14:30

ปี 2561

0

0

0

446,386

271,159

0

0

781,624

411,392

297,590

รายจ่ายจริง
ปี 2562

0

952,830

448,770

295,760

0

998,946

0

485,768

0

0

ปี 2563

0

300,000

500,000

0

210,000

0

0

200,000

0

0

0 %

0 %

0 %

100 %

42.86 %

0 %

0 %

0 %

100 %

100 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ
ปี 2564

0

300,000

500,000

300,000

300,000

0

0

200,000

250,000

300,000

น้า : 68/124
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
3,852,067
3,852,067

โครงการสงเสริมอาชีพประชาชนจัง วัด
ชัยภูมิ ตาม ลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการสงเสริมอาชีพและอนุรักษ์
ผลิตภัณฑ์จากภูมิปญญาท้องถิ่น

โครงการสถานศึกษาดีเดน ด้านการป้องกัน
เฝ้าระวังและแก้ไขปญ า
ยาเสพติด องค์การบริ ารสวนจัง วัดชัยภูมิ

โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนสวัสดิการ
ชุมชนจัง วัดชัยภูมิ

โครงการสร้างและพัฒนาเครือขาย TO BE
NUMBER ONE แก้ไขปญ ายาเสพติดใน
สถานศึกษาและชุมชน

โครงการเสริมทักษะและพัฒนาคุณภาพ
ชมรม TO BE NUMBER ONE

โครงการเสริมพลังอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจา มูบ้านจัง วัดชัยภูมิ

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนาต้าน
ยาเสพติด

รวมค่าใช้สอย

รวมงบดาเนินงาน

ปี 2560

โครงการสงเสริมสุขภาพกายและใจศูนย์ 3
วัย

วันที่พิมพ์ : 2/9/2563 19:14:30

222,205

0

0

129,846

0

0

0

0

185,550

8,044,394

8,044,394

ปี 2561

รายจ่ายจริง

0

0

0

0

0

0

287,700

294,095

0

10,465,283

10,465,283

ปี 2562

300,000

0

0

0

300,000

0

0

7,892,724

7,892,724

0

1,044,024

ปี 2563

0 %

-52.11 %

0 %

0 %

100 %

100 %

0 %

0 %

0 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ

0

500,000

300,000

0

300,000

250,000

300,000

0

0

10,908,000

10,908,000

ปี 2564
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0

เครื่องวัดอุณ ภูมิรางกายชนิดวัดด้วยตนเอง

0

รวมงบลงทุน

0
0
0
0

อุด นุนสานักงานสาธารณสุขจัง วัดชัยภูมิ

รวมเงินอุดหนุน

รวมงบเงินอุดหนุน

0

0

รวมค่าครุภัณฑ์

อุด นุนตารวจภูธรจัง วัดชัยภูมิ

เงินอุด นุนสวนราชการ

เงินอุดหนุน

งบเงินอุดหนุน

เครื่อง Mobile Tablet

0

0

เครื่องวัดระดับน้าตาลในเลือด

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

0

เครื่องวัดความดันโล ิต

0
0

ปี 2560

เครื่องชั่งน้า นัก

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รือการแพทย์

จอแสดงผลแบบ LED

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

ค่าครุภัณฑ์

งบลงทุน

วันที่พิมพ์ : 2/9/2563 19:14:30

0

0

0

0

0

0

0

0

6,610,800

6,610,800

0

0

6,610,800

ปี 2561

รายจ่ายจริง

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6,734,000

6,734,000

234,000

6,500,000

ปี 2562

ปี 2563

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 %

0 %

0 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ

150,000

43,480

51,360

99,800

73,380

35,000

0

0

0

0

0

453,020

453,020

ปี 2564
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โครงการแขงขันกีฬาสวนราชการรัฐ
วิสา กิจและภาคเอกชน “พ ุภาคีเกมส์”

โครงการแขงขันกีฬานักเรียนองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่นแ งประเทศไทย

โครงการกีฬา นันทนาการ เพื่อสร้างความรู้
รักสามัคคีของประชาชนในชุมชนจัง วัด
ชัยภูมิ

คาสนับสนุนคาใช้จายการบริ ารสถาน
ศึกษาเงินคาการจัดการศึกษาโรงเรียนกีฬา
องค์การบริ ารสวนจัง วัดชัยภูมิ

คาใช้จายในการพัฒนาบุคลากรผู้รับผิดชอบ
ดูแลสนามกีฬาถายโอนระดับจัง วัด

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ

ค่าใช้สอย

งบดาเนินงาน

งานกีฬาและนันทนาการ

41,000

2,239,972

0

1,500,000

0

3,852,067

รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

3,852,067

ปี 2560

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

วันที่พิมพ์ : 2/9/2563 19:14:30

0

2,647,290

0

1,500,000

0

14,655,194

14,655,194

ปี 2561

รายจ่ายจริง

0

2,722,775

0

0

0

17,199,283

17,199,283

ปี 2562

0

2,652,000

380,000

0

12,000

7,892,724

7,892,724

ปี 2563

0 %

-62.29 %

-100 %

0 %

0 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ

0

1,000,000

0

0

12,000

11,361,020

11,361,020

ปี 2564
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ผานบุกเบิก

ครุภัณฑ์การเกษตร

ค่าครุภัณฑ์

งบลงทุน

25,300

4,606,396.72

รวมงบดาเนินงาน

8,644.53

คาบริการโทรศัพท์
547,972.72

92,236.89

คาน้าประปา คาน้าบาดาล

รวมค่าสาธารณูปโภค

447,091.3

คาไฟฟ้า

ค่าสาธารณูปโภค

178,152

98,282

วัสดุกีฬา

รวมค่าวัสดุ

79,870

วัสดุการเกษตร

ค่าวัสดุ

3,880,272

รวมค่าใช้สอย

0
99,300

ปี 2560

โครงการสงเสริมความเป็นเลิศทางด้านกีฬา
ใ ้กับโรงเรียนในสังกัดองค์การบริ ารสวน
จัง วัดชัยภูมิ

โครงการจัดการแขงขันฟุตบอล “อาวุโส
คัพ” จัง วัดชัยภูมิ

วันที่พิมพ์ : 2/9/2563 19:14:30

99,300

0

0

6,534,307.03

486,827.03

10,442.13

84,998.83

391,386.07

1,800,890

1,650,000

150,890

4,246,590

ปี 2561

รายจ่ายจริง

320,066

0

0

7,020,975.78

597,834.78

9,337.89

189,361.15

399,135.74

3,380,300

3,299,900

80,400

3,042,841

ปี 2562

148,000

0

0

4,192,000

700,000

30,000

240,000

430,000

300,000

100,000

200,000

3,192,000

ปี 2563

0 %

-50 %

-25 %

0 %

0 %

0 %

237.84 %

100 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ

500,000

100,000

0

2,537,000

625,000

15,000

180,000

430,000

300,000

100,000

200,000

1,612,000

ปี 2564
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01. โครงการปรับปรุงสนามกีฬากลาง
องค์การบริ ารสวนจัง วัดชัยภูมิ

คาบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

02. กอสร้างลานคอนกรีตเอนกประสงค์
โรงเรียนบ้าน ันวิทยา ตาบลบ้าน ัน
อาเภอเกษตรสมบูรณ์ จัง วัดชัยภูมิ

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

01. โครงการไฟสองสวางสนามฟุตบอล
โรงเรียนเพชรวิทยาคาร

คาติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้ง
ครั้งแรกในอาคาร รือสถานที่ราชการพร้อมการ
กอสร้าง รือภาย ลังการกอสร้าง

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวมค่าครุภัณฑ์

เครื่องออกกาลังกายในรม (Fitness)

ครุภัณฑ์กีฬา

ป้ายประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
สมาร์ทแอลอีดี แบบ OUT DOOR

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

วันที่พิมพ์ : 2/9/2563 19:14:30

ปี 2560

0

0

0

25,300

0

0

ปี 2561

0

0

0

0

0

419,500

รายจ่ายจริง
ปี 2562

0

0

493,000

0

0

0

ปี 2563

0

0

0

0

0

0

100 %

0 %

0 %

100 %

100 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ

950,000

0

0

13,726,500

11,426,500

2,300,000

ปี 2564
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0
25,300
4,631,696.72

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวมงบลงทุน

รวมงานกีฬาและนันทนาการ

156,325
234,332
559,835
0
0

คาใช้จายในการดาเนินการสงเสริม อนุรักษ์
ศิลปะ และภูมิปญญาท้องถิ่น

คาใช้จายในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
องค์การบริ ารสวนจัง วัดชัยภูมิ

คาใช้จายในการสนับสนุนสงเสริมงานบุญ
ประเพณี

โครงการจัดทาทะเบียนปราชญ์ชาวบ้าน

โครงการเดินธรรมยาตรา ฟื้นฟูชีวิตและ
ธรรมชาติ
ลุมน้าลาปะทาว

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ

ค่าใช้สอย

งบดาเนินงาน

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

0

ปี 2560

01. โครงการปรับปรุงอัฒจันทร์ฝ่งทิศตะวัน
ออกสนามกีฬากลาง องค์การบริ ารสวน
จัง วัดชัยภูมิ

วันที่พิมพ์ : 2/9/2563 19:14:30

0

26,620

0

0

0

0

6,953,807.03

419,500

419,500

ปี 2561

รายจ่ายจริง

0

27,620

99,900

0

0

0

7,513,975.78

493,000

493,000

ปี 2562
950,000

33,000

0

0

0

0

5,142,000

950,000

950,000

ปี 2563

51.52 %

100 %

0 %

0 %

0 %

-100 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ

0

50,000

100,000

0

0

0

17,213,500

14,676,500

950,000

ปี 2564
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0
0
0
0
1,001,032
1,001,032
1,001,032

โครงการสงเสริมงานเจ้าพอพญาแล

โครงการสงเสริมงานประเพณีบุญเดือน ก

โครงการสวดมนต์สรรเสริญพระรัตนตรัย
เฉลิมพระเกียรติ แดสถาบันพระม ากษัตริย์

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเผยแพรความ
รู้ทางพุทธศาสนา และการสร้างสมาธิ

รวมค่าใช้สอย

รวมงบดาเนินงาน

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

0

50,540

0

ปี 2560

โครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมครู
บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนสังกัด
องค์การบริ ารสวนจัง วัดชัยภูมิ

โครงการฝึกอบรม ลักสูตรเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรมในการทางาน
สา รับบุคลากรองค์การบริ ารสวนจัง วัด
ชัยภูมิ

โครงการเดินธรรมยาตรา ฟื้นฟูชีวิตและ
ธรรมชาติลุมน้าลาปะทาว (ครั้งที่ 16)

วันที่พิมพ์ : 2/9/2563 19:14:30

22,250

46,350

293,000

391,455

0

0

0

779,675

779,675

779,675

ปี 2561

รายจ่ายจริง

0

0

286,000

494,800

500,000

91,030

0

1,499,350

1,499,350

1,499,350

ปี 2562

0

0

0

456,000

0

0

0

489,000

489,000

489,000

ปี 2563

0 %

0 %

100 %

9.65 %

100 %

0 %

0 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ

0

0

300,000

500,000

500,000

0

0

1,450,000

1,450,000

1,450,000

ปี 2564

น้า : 75/124
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284,157.5
242,494

คาใช้จายในการสงเสริมการจัดกิจกรรมการ
ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

คาใช้จายในการสงเสริมการจัดกิจกรรมการ
ทองเที่ยวเชิงอนุรักษ์

0
0

โครงการจัดกิจกรรมสงเสริมการจัดงาน “
เทศกาลทองเที่ยวดอกกระเจียวบาน”
จัง วัดชัยภูมิ

506,589

โครงการจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมการทอง
เที่ยวสวนสาธารณะ นองปลาเฒา

คาใช้จายในการสงเสริมการทองเที่ยวมอ ิน
ขาว

799,069.69

134,520

คาใช้จายในการสงเสริมการจัดกิจกรรมการ
ทองเที่ยวเชิงเกษตร

คาใช้จายในการสงเสริมการทองเที่ยว
เทศกาลดอกกระเจียวบาน

0

ปี 2560

คาใช้จายในการดาเนินงานประชาสัมพันธ์

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ

ค่าใช้สอย

งบดาเนินงาน

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว

วันที่พิมพ์ : 2/9/2563 19:14:30

168,940

0

0

495,731

816,340

103,610

149,672

124,792.8

ปี 2561

รายจ่ายจริง

0

0

0

0

0

0

0

845,177.6

ปี 2562

ปี 2563

500,000

0

0

0

0

0

0

0

0 %

100 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ
ปี 2564

500,000

100,000

0

0

0

0

0

0

น้า : 76/124

100

0

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้าน
อา ารเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวจัง วัด
ชัยภูมิ

0

โครงการฝึกอบรมใ ้ความรู้การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อสงเสริม
การทองเที่ยวจัง วัดชัยภูมิ

0

0

โครงการฝึกอบรมใ ้ความรู้การเป็นเจ้าบ้าน
ที่ดีเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวจัง วัดชัยภูมิ

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้าน
การนาเที่ยว (มัคคุเทศก์) เพื่อสงเสริมการ
ทองเที่ยวจัง วัดชัยภูมิ

0

โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ใ ้
บริการด้านการนาเที่ยว
เพื่อสงเสริมการทองเที่ยวจัง วัดชัยภูมิ

67,365

0

โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้
ประกอบการด้านอา ารเพื่อสงเสริมการ
ทองเที่ยวจัง วัดชัยภูมิ

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้าน
การนาเที่ยว (มัคคุเทศก์)

0

ปี 2560

โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพการใ ้
บริการด้านที่พักเพื่อสงเสริมการทองเที่ยว
จัง วัดชัยภูมิ

วันที่พิมพ์ : 2/9/2563 19:14:30

ปี 2561

0

0

0

0

0

0

186,585

144,240

รายจ่ายจริง

0

0

239,675

0

0

0

0

366,125.44

ปี 2562

ปี 2563

0

0

0

0

0

0

0

0

0 %

0 %

0 %

100 %

100 %

0 %

100 %

100 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ
ปี 2564

0

0

0

200,000

200,000

0

200,000

200,000

น้า : 77/124
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2,377,858.59
8,010,587.31

รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว

รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

01. โครงการกอสร้างโดมอเนกประสงค์
อาคารศูนย์นันทนาการผู้สูงอายุ

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

งบลงทุน

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

0

2,377,858.59

รวมงบดาเนินงาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2,377,858.59

164,263.4

โครงการสงเสริมการทองเที่ยวและเพิ่ม
ศักยภาพการใ ้บริการด้านที่พักในพื้นที่
จัง วัดชัยภูมิ

รวมค่าใช้สอย

0

179,400

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการร้าน
ของฝาก (OTOP) เพื่อสงเสริมการทองเที่ยว
จัง วัดชัยภูมิ

โครงการสงเสริมการทองเที่ยวมอ ินขาว

0

ปี 2560

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการร้าน
ของฝาก (OTOP)

วันที่พิมพ์ : 2/9/2563 19:14:30

183,900

0

183,250

0

0

10,290,542.83

2,557,060.8

2,557,060.8

2,557,060.8

ปี 2561

รายจ่ายจริง

0

11,337,924.14

2,324,598.36

2,324,598.36

2,324,598.36

175,622.66

499,000

0

198,997.66

ปี 2562

0

500,000

0

0

800,000

6,631,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

ปี 2563

-100 %

0 %

-40 %

0 %

0 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ

0

300,000

0

0

0

20,363,500

1,700,000

1,700,000

1,700,000

ปี 2564

น้า : 78/124
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

02. โครงการกอสร้างรั้วโรงเรียน ้วยยาง
วิทยาคม

03. โครงการกอสร้างรั้ว โรงเรียนเพชร
วิทยาคาร

05. โครงการกอสร้างโดมอเนกประสงค์
โรงเรียนโนนกอกวิทยา

07. โครงการกอสร้างโดมอเนกประสงค์
โรงเรียนบ้านเดื่อวิทยาคม

08. โครงการกอสร้างโดมอเนกประสงค์
โรงเรียนโคกสะอาดวิทยา

09. โครงการกอสร้างโดมอเนกประสงค์
โรงเรียนบ้าน ันวิทยา

10. โครงการกอสร้างโดมอเนกประสงค์
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 2

13. โครงการกอสร้างอาคาร ้องส้วม
โรงเรียนเพชรวิทยาคาร

14. โครงการกอสร้างอาคาร ้องส้วม
โรงเรียนโคกสะอาดวิทยา

22. โครงการกอสร้างโดมอเนกประสงค์
โรงเรียนมัธยมบ้านแก้งวิทยา

ปี 2560

01. โครงการกอสร้างลานกีฬา
อเนกประสงค์โรงเรียนกวางโจนศึกษา

วันที่พิมพ์ : 2/9/2563 19:14:30

ปี 2561

รายจ่ายจริง

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ปี 2562

497,500

476,000

476,000

497,500

497,500

497,500

497,500

497,500

0

0

116,500

ปี 2563

0

0

0

0

0

0

0

0

496,000

496,000

0

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

-100 %

-100 %

0 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ
ปี 2564

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

น้า : 79/124
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0

0

โครงการกอสร้าง ปรับปรุงอาคารสถานที่รับ
เสด็จทูลกระ มอม ญิงอุบลรัตนราชกัญญา
สิริวัฒนาพรรณวดี ในวโรกาสเสด็จเปิดศูนย์
เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE โรงเรียน
เพชรวิทยาคาร

เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (คา K)

0

0

0

01. กอสร้างถนนลาดยางผิวปู Asphaltic
Concrete สายทางบ้านนาสีนวล มูที่ 5
ตาบลนาเสียว – บ้านตาดโตน มูที่ 1
ตาบลนาฝาย อาเภอเมือง จัง วัดชัยภูมิ

01. โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เ ล็ก สายทางบ้านโนนมวง
มูที่ 7 ตาบลโพนทอง – บ้านโนนแดง มู
ที่ 7 ตาบลบุงคล้า
อาเภอเมืองชัยภูมิ จัง วัดชัยภูมิ

01. โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เ ล็ก สายทางบ้านโนนศรีทอง
มูที่ 5 ตาบลทาใ ญ – บ้าน ลักแดน มู
ที่ 9 ตาบลวังชมภู
อาเภอ นองบัวแดง จัง วัดชัยภูมิ

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

0

ปี 2560

23. โครงการกอสร้างโดมอเนกประสงค์
โรงเรียนมัธยม นองศาลา

วันที่พิมพ์ : 2/9/2563 19:14:30

0

0

0

0

0

1,218,000

ปี 2561

รายจ่ายจริง

0

0

0

0

497,500

1,530,000

ปี 2562
0

0

1,243,550

0

50,000

6,020,000

ปี 2563

0 %

-100 %

0 %

-100 %

-100 %

0 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ
ปี 2564

0

0

0

0

0

0

น้า : 80/124

104

0

0

0

0

0

02. กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเ ล็ก
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 2 อาเภอเมือง จัง วัด
ชัยภูมิ

02. โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เ ล็ก สายทางบ้านโนนทัน มูที่ 5
ตาบลบ้านเลา – บ้านมอดินแดง มูที่ 4
ตาบลรอบเมือง อาเภอเมืองชัยภูมิ
จัง วัดชัยภูมิ

02. โครงการกอสร้างถนนลาดยางผิวทาง
พาราแอสฟลท์คอนกรีต
สายทาง ชย.ถ.1-0135 บ้าน นองขาม –
บ้านโนนดินจี่
อาเภอภูเขียว จัง วัดชัยภูมิ

02. โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวปู
Asphaltic Concrete
ดาเนินการโดยวิธี RECYCLING สายทาง
บ้าน ้วยขาเฒา มูที่ 2
ตาบลทาใ ญ – บ้านทุงสวาง มูที่ 8
ตาบลวังชมภู อาเภอ
นองบัวแดง จัง วัดชัยภูมิ

ปี 2560

01. โครงการกอสร้างถนนลาดยางผิวทาง
พาราแอสฟลท์คอนกรีตสายทาง ชย.ถ
.1-0107 บ้านวังอ้ายโพธิ์ – บ้านวังใ ม
พัฒนา อาเภอเทพสถิต จัง วัดชัยภูมิ

วันที่พิมพ์ : 2/9/2563 19:14:30

0

0

0

0

1,520,000

ปี 2561

รายจ่ายจริง
ปี 2562

590,000

0

0

0

0

ปี 2563

0

0

500,000

0

0

0 %

100 %

-100 %

0 %

100 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ

0

1,807,600

0

0

1,053,800

ปี 2564

น้า : 81/124

105

0

0

0

0

03. โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เ ล็ก สายทางบ้าน นองลุมพุก
มูที่ 2 ตาบลโคกสะอาด – บ้าน นองเบน
มูที่ 5 ตาบล นองคอนไทย
อาเภอภูเขียว จัง วัดชัยภูมิ (ระยะที่ 1)

03. โครงการกอสร้างถนนลาดยางผิวทาง
พาราแอสฟลท์คอนกรีต
สายทาง ชย.ถ.1-0128 บ้าน ว้าเฒา –
บ้าน ้วยน้าคา อาเภอ
บ้านเขว้า จัง วัดชัยภูมิ

03. ปรับปรุงถนนลาดยางผิวปู Asphaltic
Concrete ดาเนินการโดยวิธี Recycling
สายทางแยกทาง ลวงชนบท มายเลข
2170 – บ้านจานทุง
มูที่ 4 ตาบล นองบัวใ ญ อาเภอจัตุรัส
จัง วัดชัยภูมิ

ปี 2560

03. โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เ ล็ก สายทาง บ้านกกบก มูที่ 3
ตาบลรอบเมือง – บ้านกุดสวง มูที่ 8
ตาบลบ้านเลา อาเภอเมืองชัยภูมิ
จัง วัดชัยภูมิ

วันที่พิมพ์ : 2/9/2563 19:14:30

0

0

0

1,740,000

ปี 2561

รายจ่ายจริง

0

0

0

1,290,000

ปี 2562

ปี 2563

0

0

0

500,000

0 %

100 %

0 %

-100 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ

0

0

0

2,264,600

ปี 2564

น้า : 82/124

106

0

0

0

0

04. โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เ ล็ก สายทางบ้านเมืองคง
มูที่ 2 ตาบลบ้านเพชร – บ้านโนนดินจี่
มูที่ 5 ตาบลโอโล
อาเภอภูเขียว จัง วัดชัยภูมิ (ระยะที่ 1)

04. ปรับปรุงถนนลาดยางผิวปู Asphaltic
Concrete ดาเนินการโดยวิธี Recycling
สายทาง ชย.ถ.1-0092 บ้านโคก ินตั้ง –
บ้านโปรงมีชัย อาเภอบาเ น็จณรงค์
จัง วัดชัยภูมิ

05. โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เ ล็ก สายทางบ้านนาไกเซา
มูที่ 6 ตาบลนาเสียว – บ้านนาฝาย มูที่
3 ตาบลนาฝาย อาเภอเมืองชัยภูมิ
จัง วัดชัยภูมิ

ปี 2560

04. โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เ ล็ก สายทางบ้านโนนสะอาด
มูที่ 10 ตาบลบ้านเลา – บ้านนาวัง มูที่
2 ตาบลนาเสียว อาเภอเมืองชัยภูมิ
จัง วัดชัยภูมิ

วันที่พิมพ์ : 2/9/2563 19:14:30

0

0

0

1,830,000

ปี 2561

รายจ่ายจริง

0

0

0

1,110,000

ปี 2562

500,000

0

0

1,268,000

ปี 2563

-100 %

0 %

0 %

-100 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ
ปี 2564

0

0

0

0

น้า : 83/124
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0

0

0

05. ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเ ล็ก ผิวปู
Asphaltic Concrete สายทาง
แยกทาง ลวงชนบท มายเลข 2359 –
บ้านปรางค์มะคา มูที่ 3
ตาบลวังทอง อาเภอภักดีชุมพล จัง วัด
ชัยภูมิ

06. โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เ ล็ก สายทางบ้านซับพระไวย์
มูที่ 6 ตาบลโพนทอง – บ้าน นองแวง
มูที่ 9 ตาบลบ้านเลา
อาเภอเมืองชัยภูมิ จัง วัดชัยภูมิ

ปี 2560

05. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม
เ ล็ก ผิวปู Asphaltic Concrete
สายทางบ้านประดูงาม มูที่ 8 ตาบล ้วย
ยายจิ๋ว อาเภอเทพสถิต –
บ้านโคกเพชร มูที่ 1 ตาบลโคกเพชร
พัฒนา อาเภอบาเ น็จณรงค์
จัง วัดชัยภูมิ

วันที่พิมพ์ : 2/9/2563 19:14:30

ปี 2561

0

0

678,000

รายจ่ายจริง
ปี 2562

0

0

847,700

ปี 2563

500,000

0

0

-100 %

0 %

0 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ
ปี 2564

0

0

0

น้า : 84/124
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0

0

0

07. โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวปู
Asphaltic Concrete
ดาเนินการโดยวิธี RECYCLING สายทาง
ชย.ถ.1-0055
บ้านสันติสุข–บ้านโสกมะตูม อาเภอคอน
สาร จัง วัดชัยภูมิ

07. ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวปู Asphaltic
Concrete ดาเนินการโดยวิธี Recycling
สายทางบ้าน นองไฮพัฒนา มูที่ 17
ตาบล นองบัวแดง –
บ้านนาทุงใ ญ มูที่ 2 ตาบลกุดชุมแสง
อาเภอ นองบัวแดง
จัง วัดชัยภูมิ

ปี 2560

07. โครงการกอสร้างถนนผิวจราจรดิน
ซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพ
ด้วยยางธรรมชาติ (Para Soil Cement)
สายทาง บ้านโสก ว้า
มูที่ 6 ตาบลโนนสาราญ – บ้านกุดเวียน
มูที่ 6 ตาบลบ้านคาย
อาเภอเมืองชัยภูมิ จัง วัดชัยภูมิ

วันที่พิมพ์ : 2/9/2563 19:14:30

0

0

1,810,000

ปี 2561

รายจ่ายจริง

0

0

1,180,000

ปี 2562

ปี 2563

0

0

998,000

0 %

0 %

-100 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ
ปี 2564

0

0

0

น้า : 85/124
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0

0

0

0

08. โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เ ล็ก สายทางบ้านป่าคา
มูที่ 12 ตาบลเจาทอง – บ้านนาระยะ มู
ที่ 1 ตาบลวังทอง
อาเภอภักดีชุมพล จัง วัดชัยภูมิ

08. โครงการกอสร้างถนนผิวจราจรดิน
ซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ
(Para Soil Cement) สายทาง บ้านโนน
มูที่ 1 ตาบลโนนสาราญ – บ้าน นองไผ
มูที่ 4 ตาบล นองไผ อาเภอเมืองชัยภูมิ
จัง วัดชัยภูมิ

09. กอสร้างถนนลาดยางผิวปู Asphaltic
Concrete สายทาง
บ้าน นองกุงใ ม มูที่ 3 ตาบลธาตุทอง
อาเภอภูเขียว –
บ้านทาเวอ มูที่ 7 ตาบลทามะไฟ วาน
อาเภอแก้งคร้อ
จัง วัดชัยภูมิ

ปี 2560

08. กอสร้างถนนลาดยางผิวปู Asphaltic
Concrete สายทาง
ชย.ถ.10086 แยกทาง ลวง มายเลข 2054
– บ้าน นอง ญ้าขาว
อาเภอคอนสวรรค์ จัง วัดชัยภูมิ

วันที่พิมพ์ : 2/9/2563 19:14:30

1,100,000

0

0

1,890,000

ปี 2561

รายจ่ายจริง

0

0

0

1,180,000

ปี 2562

0

0

0

1,000,000

ปี 2563

0 %

-100 %

0 %

0 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ
ปี 2564

0

0

0

0

น้า : 86/124
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0

0

0

0

09. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม
เ ล็ก ผิวปู Asphaltic Concrete
สายทางบ้านทาศาลา มูที่ 2 ตาบลบ้าน
ตาล – บ้านเขาดิน
มูที่ 5 ตาบล ัวทะเล อาเภอบาเ น็จ
ณรงค์ จัง วัดชัยภูมิ

10. กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเ ล็ก สาย
ทาง ชย.ถ.1-0054 บ้าน นองบัวพักเกวียน
– บ้านโนนตุน อาเภอภูเขียว จัง วัดชัยภูมิ

10. โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เ ล็ก สายทางบ้านราษฎร์บูรณะ
มูที่ 9 ตาบลเจาทอง – บ้านซับไทรทอง
มูที่ 8 ตาบลแ ลมทอง
อาเภอภักดีชุมพล จัง วัดชัยภูมิ

ปี 2560

09. โครงการกอสร้างถนนผิวจราจรดิน
ซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพ
ด้วยยางธรรมชาติ (Para Soil Cement)
สายทาง บ้านใ มสามพันตา
มูที่ 11 ตาบล ้วยต้อน อาเภอเมืองชัยภูมิ
– บ้านนาอินทร์แตง
มูที่ 4 ตาบลภูแลนคา อาเภอบ้านเขว้า
จัง วัดชัยภูมิ

วันที่พิมพ์ : 2/9/2563 19:14:30

ปี 2561

0

0

0

722,000

รายจ่ายจริง

0

0

0

1,302,000

ปี 2562

2,998,000

0

0

1,470,000

ปี 2563

-100 %

0 %

0 %

-100 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ
ปี 2564

0

0

0

0

น้า : 87/124
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0

0

0

0

11. โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวปู
Asphaltic Concrete
สายทางบ้านใ มพัฒนา มูที่ 1 ตาบลโพน
ทอง – บ้านเลา
มูที่ 2 ตาบลบ้านเลา อาเภอเมืองชัยภูมิ
จัง วัดชัยภูมิ

11. ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวปู Asphaltic
Concrete ดาเนินการโดยวิธี Recycling
สายทาง ชย.ถ. 1-0028 บ้านแทน – บ้านวัง
ิน อาเภอบ้านแทน จัง วัดชัยภูมิ

12. โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เ ล็ก สายทางชย.ถ.1-0082
บ้านยาง วาย – บ้านจอก อาเภอคอน
สวรรค์ จัง วัดชัยภูมิ

ปี 2560

11. โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เ ล็ก สายทางบ้านโปรงพัฒนา
มูที่ 6 ตาบลเกาะมะนาว – บ้าน นองตะ
ไก้ มูที่ 8 ตาบลบ้านชวน
อาเภอบาเ น็จณรงค์ จัง วัดชัยภูมิ

วันที่พิมพ์ : 2/9/2563 19:14:30

0

0

0

1,960,000

ปี 2561

รายจ่ายจริง
ปี 2562

0

0

498,000

0

805,000

0

0

1,286,000

ปี 2563

-100 %

0 %

0 %

-100 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ
ปี 2564

0

0

0

0

น้า : 88/124
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0

0

0

0

12. ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวปู Asphaltic
Concrete ดาเนินการโดย
วิธี Recycling สายทาง ชย.ถ.1-0051 บ้าน
โคกสะอาด – บ้านโจด
อาเภอภูเขียว จัง วัดชัยภูมิ

13. กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเ ล็ก สาย
ทางบ้านยางนาดี มูที่ 5
ตาบลชีบน อาเภอบ้านเขว้า – บ้านแจ้ง
ใ ญ มูที่ 6 ตาบล ้วยแย้
อาเภอ นองบัวระเ ว จัง วัดชัยภูมิ

13. โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เ ล็ก สายทางบ้านโนนแต้ มูที่ 4
ตาบล นองขาม – บ้านลาชี มูที่ 6 ตาบล
โนนสะอาด อาเภอคอนสวรรค์
จัง วัดชัยภูมิ

ปี 2560

12. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม
เ ล็ก ผิวปู Asphaltic Concrete
สายทางบ้านประชาสามัคคี มูที่ 8 ตาบล
นองตูม อาเภอภูเขียว –
บ้านโนน ินลาด มูที่ 9 ตาบลบ้าน ัน
อาเภอเกษตรสมบูรณ์ จัง วัดชัยภูมิ

วันที่พิมพ์ : 2/9/2563 19:14:30

0

0

2,995,000

1,860,000

ปี 2561

รายจ่ายจริง

0

0

0

1,491,000

ปี 2562

0

0

0

1,029,000

ปี 2563

-100 %

0 %

0 %

0 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ
ปี 2564

0

0

0

0

น้า : 89/124
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0

0

0

0

14. กอสร้างถนนลาดยางผิวปู Asphaltic
Concrete สายทาง
บ้านเมืองเกา มูที่ 11 ตาบลบ้านยาง –
บ้านโนนเขวา มูที่ 2
ตาบลโนนทอง อาเภอเกษตรสมบูรณ์
จัง วัดชัยภูมิ

14. โครงการกอสร้างถนนลาดยางผิวปู
Asphaltic Concrete สายทาง
ชย.ถ.1-0088 บ้านโคกรัง – บ้านโคกพะงา
ด อาเภอเทพสถิต จัง วัดชัยภูมิ

15. กอสร้างถนนลาดยางผิวปู Asphaltic
Concrete สายทางบ้านซับไทร มูที่ 15
ตาบลวะตะแบก – บ้าน ้วยยายจิ๋ว มูที่ 1
ตาบล ้วยยายจิ๋ว อาเภอเทพสถิต จัง วัด
ชัยภูมิ

ปี 2560

13. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม
เ ล็ก ผิวปู Asphaltic Concrete
สายทางบ้านยางเกี่ยวแฝก มูที่ 3 ตาบลวะ
ตะแบก – บ้าน นองผักบุ้ง
มูที่ 18 ตาบล ้วยยายจิ๋ว อาเภอเทพสถิต
จัง วัดชัยภูมิ

วันที่พิมพ์ : 2/9/2563 19:14:30

0

1,815,000

0

1,780,000

ปี 2561

รายจ่ายจริง
ปี 2562

0

0

0

627,800

0

0

0

1,900,000

ปี 2563

0 %

-100 %

0 %

0 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ
ปี 2564

0

0

0

0

น้า : 90/124

114

0

16. โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เ ล็ก สายทางบ้านวังใ มพัฒนา
มูที่ 8 ตาบลบ้านไร – บ้านคลองสระแก้ว
มูที่ 17 ตาบล ้วยยายจิ๋ว
อาเภอเทพสถิต จัง วัดชัยภูมิ

0

0

15. โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวปู
Asphaltic Concrete
สายทาง ชย.ถ.1-0071 บ้านศาลา – บ้าน
ตลาด อาเภอเกษตรสมบูรณ์
จัง วัดชัยภูมิ

17. โครงการกอสร้างสะพานคอนกรีตเสริม
เ ล็ก ข้ามลาคันฉู เส้นทาง
สายบ้าน ้วยยาง มูที่ 9 ตาบล นองโดน
– บ้านสาโรงโคก มูที่ 6
ตาบลกุดน้าใส อาเภอจัตุรัส จัง วัดชัยภูมิ

0

ปี 2560

15. โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เ ล็ก สายทางบ้านเทพอวยชัย
มูที่ 16 ตาบลบ้านไร – บ้านนายางกลัก
มูที่ 1 ตาบลนายางกลัก
อาเภอเทพสถิต จัง วัดชัยภูมิ

วันที่พิมพ์ : 2/9/2563 19:14:31

ปี 2561

รายจ่ายจริง

0

0

0

0

ปี 2562

0

0

496,000

0

3,105,000

638,400

0

1,254,000

ปี 2563

-100 %

-100 %

0 %

-100 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ
ปี 2564

0

0

0

0

น้า : 91/124

115

0

0

0

0

18. โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เ ล็ก สายทางบ้านเดื่อ มูที่ 1
ตาบลบ้านเดื่อ – บ้านกุดจิก มูที่ 8 ตาบล
นองขา อาเภอเกษตรสมบูรณ์
จัง วัดชัยภูมิ

18. โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายทาง
บ้าน ้วยแย้ มูที่ 9
ตาบล ้วยแย้ – บ้าน ัวสะพาน มูที่ 6
ตาบลวังตะเฆ
อาเภอ นองบัวระเ ว จัง วัดชัยภูมิ

18. ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวปู Asphaltic
Concrete ดาเนินการโดยวิธี Recycling
สายทาง ชย.ถ. 1-0064 บ้านโนนเ มา-บ้าน
นอง อยปง อาเภอ นองบัวแดง จัง วัด
ชัยภูมิ

ปี 2560

17. ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวปู Asphaltic
Concrete ดาเนินการโดยวิธี Recycling
สายทาง ชย.ถ. 1-0091 บ้านปะโค-บ้าน
โคกเพชร อาเภอบาเ น็จณรงค์ จัง วัด
ชัยภูมิ

วันที่พิมพ์ : 2/9/2563 19:14:31

1,100,000

0

0

1,800,000

ปี 2561

รายจ่ายจริง
ปี 2562

0

540,000

0

0

0

0

0

1,720,000

ปี 2563

0 %

0 %

-100 %

0 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ
ปี 2564

0

0

0

0

น้า : 92/124

116

0

0

0

0

19. โครงการกอสร้างถนนลาดยาง ผิวปู
Asphaltic Concrete
สายทางบ้าน ้วยยาง มูที่ 9 ตาบล นอง
โดน – บ้านสาโรงโคก
มูที่ 6 ตาบลกุดน้าใส อาเภอจัตุรัส จัง วัด
ชัยภูมิ

19. โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายทาง
บ้าน นองคลอง มูที่ 5
ตาบลโสกปลาดุก – บ้านกระจวน มูที่ 4
ตาบลโคกสะอาด
อาเภอ นองบัวระเ ว จัง วัดชัยภูมิ

20. โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายทาง
บ้าน ้วยแย้ มูที่ 1
ตาบล ้วยแย้ อาเภอ นองบัวระเ ว – บ้าน
นองอ้อ มูที่ 1
ตาบลชีบน อาเภอบ้านเขว้า จัง วัดชัยภูมิ

ปี 2560

19. กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเ ล็ก สาย
ทางบ้านโสกปลาดุก มูที่ 2 ตาบลโสกปลา
ดุก อาเภอ นองบัวระเ ว – บ้าน ้วยบง
มูที่ 9 ตาบลส้มป่อย อาเภอจัตุรัส จัง วัด
ชัยภูมิ

วันที่พิมพ์ : 2/9/2563 19:14:31

ปี 2561

0

0

0

737,000

รายจ่ายจริง
ปี 2562

490,000

400,000

0

0

0

0

0

3,400,000

ปี 2563

0 %

0 %

-100 %

0 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ
ปี 2564

0

0

0

0

น้า : 93/124
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0

0

0

0

0

20.โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เ ล็กโรงเรียนเพชรวิทยาคาร

21. กอสร้างถนนลาดยางผิวปู Asphaltic
Concrete สายทางบ้านจมื่น
มูที่ 3 ตาบลบ้านเดื่อ – บ้านโจด มูที่ 4
ตาบล นองขา อาเภอ
เกษตรสมบูรณ์ จัง วัดชัยภูมิ

21. โครงการกอสร้างถนนลาดยาง ผิวปู
Asphaltic Concrete
สายทางบ้าน นองบัวใ ญ มูที่ 1 ตาบล
นองบัวใ ญ –
บ้านโนนสะอาด มูที่ 8 ตาบลบ้านกอก
อาเภอจัตุรัส จัง วัดชัยภูมิ

22. ปรับปรุงถนนลาดยางผิวปู Asphaltic
Concrete ดาเนินการโดยวิธี Recycling
สายทางเทศบาลตาบลเกษตรสมบูรณ์ (ทาง
ลวงแผนดินสายเกษตรสมบูรณ์ – บ้าน
เป้า) – บ้านแผนดินทอง มูที่ 11 ตาบลกุด
เลาะ อาเภอเกษตรสมบูรณ์ จัง วัดชัยภูมิ

ปี 2560

20. ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเ ล็ก ผิวปู
Asphaltic Concrete สายทางบ้านซับ มี
มูที่ 6 ตาบลวะตะแบก – บ้านยางเตี้ย มู
ที่ 7 ตาบล ้วยยายจิ๋ว อาเภอเทพสถิต
จัง วัดชัยภูมิ

วันที่พิมพ์ : 2/9/2563 19:14:31

0

478,000

1,840,000

0

2,150,000

ปี 2561

รายจ่ายจริง

0

0

0

0

1,600,000

ปี 2562

ปี 2563

0

0

0

458,000

0

0 %

0 %

0 %

-100 %

0 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ
ปี 2564

0

0

0

0

0

น้า : 94/124
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0

0

0

0

0

23. โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เ ล็ก สายทาง
บ้านสระโพนทอง มูที่ 4 ตาบลสระโพน
ทอง –
บ้านนกเอี้ยงเกา มูที่ 6 ตาบลบ้าน ัน
อาเภอเกษตรสมบูรณ์
จัง วัดชัยภูมิ

24. โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวปู
Asphaltic Concrete
ดาเนินการโดยวิธี Recycling สายทาง ชย
.ถ. 1-0103
บ้าน นองคัน – บ้านโคกกุง อาเภอแก้ง
คร้อ จัง วัดชัยภูมิ

25. กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเ ล็ก
โรงเรียน นองขามวิทยา อาเภอ
แก้งคร้อ จัง วัดชัยภูมิ

25. โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เ ล็ก สายทางบ้านป่าปอแดง
มูที่ 8 ตาบลภูแลนคา – บ้านใ ม นอง
แดง มูที่ 9 ตาบลชีบน
อาเภอบ้านเขว้า จัง วัดชัยภูมิ

ปี 2560

23. กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเ ล็ก
โรงเรียนสระพังวิทยาคม ตาบลสระพัง
อาเภอบ้านแทน จัง วัดชัยภูมิ

วันที่พิมพ์ : 2/9/2563 19:14:31

ปี 2561

0

420,000

0

0

426,000

รายจ่ายจริง

0

610,000

598,000

0

1,380,000

ปี 2562

ปี 2563

0

0

0

0

0

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ
ปี 2564

0

0

0

0

0

น้า : 95/124
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0

0

0

0

26. ซอมสร้างถนนลาดยางผิวปูพาราแอ
สฟลท์คอนกรีต ดาเนินการโดยวิธี
RECYCLING สายทาง ชย.ถ 1-0083 บ้าน
จอก – บ้านสาราญ อาเภอ
คอนสวรรค์ จัง วัดชัยภูมิ

28. โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เ ล็ก สายทางบ้านเดื่อ
มูที่ 1 ตาบลบ้านเดื่อ – บ้านกุดจิก มูที่ 8
ตาบล นองขา
อาเภอเกษตรสมบูรณ์ จัง วัดชัยภูมิ

28. ปรับปรุงถนนลาดยางผิวปู Asphaltic
Concrete สายทาง
บ้านโนนสะอาด มูที่ 10 ตาบลบ้านเลา –
บ้านนาวัง มูที่ 2 ตาบล
นาเสียว อาเภอเมือง จัง วัดชัยภูมิ

ปี 2560

26. โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวปู
Asphaltic Concrete
ดาเนินการโดยวิธี RECYCLING สายทาง
บ้าน ธาตุงาม มูที่ 17
ตาบลผักปง - บ้านแดง มูที่ 13 ตาบล
นองตูม อาเภอภูเขียว
จัง วัดชัยภูมิ

วันที่พิมพ์ : 2/9/2563 19:14:31

0

2,280,000

0

3,593,000

ปี 2561

รายจ่ายจริง

0

510,000

0

1,798,219.5

ปี 2562

ปี 2563

0

0

0

0

0 %

0 %

0 %

0 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ
ปี 2564

0

0

0

0

น้า : 96/124
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0

0

0

0

30. โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เ ล็ก สายทาง
บ้านโปรงโก มูที่ 8 ตาบลบ้านโสก อาเภอ
คอนสวรรค์ –
บ้าน ้วย ว้า มูที่ 1 ตาบล ้วยบง อาเภอ
เมืองชัยภูมิ จัง วัดชัยภูมิ

31. โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เ ล็ก สายทางบ้านจานทุง
มูที่ 4 ตาบล นองบัวใ ญ - บ้านมะเกลือ
มูที่ 6 ตาบลบ้านกอก
อาเภอจัตุรัส จัง วัดชัยภูมิ

31. ปรับปรุงถนนลาดยางผิวปู Para
Asphalt Concrete ดาเนินการ
โดยวิธี Recycling สายทาง ชย.ถ.1-0091
บ้านปะโค – บ้านโคกเพชร
(ตอนที่ 1) อาเภอบาเ น็จณรงค์ จัง วัด
ชัยภูมิ

ปี 2560

29. โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เ ล็ก สายทาง
บ้าน นองไผล้อม มูที่ 5 ตาบล นองบัว
ใ ญ – บ้านโนนสะอาด
มูที่ 8 ตาบลบ้านกอก อาเภอจัตุรัส
จัง วัดชัยภูมิ

วันที่พิมพ์ : 2/9/2563 19:14:31

0

0

0

2,096,000

ปี 2561

รายจ่ายจริง
ปี 2562

0

442,000

629,000

453,000

ปี 2563

0

0

0

0

0 %

0 %

0 %

0 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ
ปี 2564

0

0

0

0

น้า : 97/124
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0

0

0

0

33. โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เ ล็ก สายทางบ้านฝาย
มูที่ 1,3 ตาบล นองขาม - บ้านดอน ัน
มูที่ 2 ตาบลโนนสะอาด
อาเภอคอนสวรรค์ จัง วัดชัยภูมิ

34. โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เ ล็ก สายทางบ้านซับพระไวย์
มูที่ 6 ตาบลโพนทอง - บ้าน นองแวง มู
ที่ 9 ตาบลบ้านเลา
อาเภอเมืองชัยภูมิ จัง วัดชัยภูมิ

35. โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เ ล็ก สายทาง
บ้านนาไกเซา มูที่ 6 ตาบลนาเสียว – บ้าน
นาฝาย มูที่ 3
ตาบลนาฝาย อาเภอเมืองชัยภูมิ จัง วัด
ชัยภูมิ

ปี 2560

32. โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เ ล็ก สายทางบ้านโนนมวง
มูที่ 7 ตาบลโพนทอง - บ้านโนนแดง มู
ที่ 7 ตาบลบุงคล้า
อาเภอเมืองชัยภูมิ จัง วัดชัยภูมิ

วันที่พิมพ์ : 2/9/2563 19:14:31

ปี 2561

รายจ่ายจริง

0

0

0

0

495,000

489,000

629,000

1,426,000

ปี 2562

ปี 2563

0

0

0

0

0 %

0 %

0 %

0 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ
ปี 2564

0

0

0

0

น้า : 98/124
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0

0

0

0

37. โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เ ล็ก สายทางบ้านโนนทัน
มูที่ 5 ตาบลบ้านเลา – บ้านมอดินแดง
มูที่ 4 ตาบลรอบเมือง
อาเภอเมืองชัยภูมิ จัง วัดชัยภูมิ

38. โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เ ล็ก สายทางบ้านโนนสะอาด
มูที่ 10 ตาบลบ้านเลา – บ้านนาวัง มูที่
2 ตาบลนาเสียว
อาเภอเมืองชัยภูมิ จัง วัดชัยภูมิ

39. โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เ ล็ก สายทางบ้านสายบัวแดง
มูที่ 6 ตาบลชองสาม มอ – บ้านโสกกก
แดง มูที่ 5 ตาบลโคกมั่งงอย
อาเภอคอนสวรรค์ จัง วัดชัยภูมิ

ปี 2560

36. โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เ ล็ก สายทางบ้านกกบก
มูที่ 3 ตาบลรอบเมือง – บ้านกุดสวง มูที่
8 ตาบลบ้านเลา
อาเภอเมืองชัยภูมิ จัง วัดชัยภูมิ

วันที่พิมพ์ : 2/9/2563 19:14:31

ปี 2561

รายจ่ายจริง

0

0

0

0

489,000

489,000

579,000

1,286,000

ปี 2562

ปี 2563

0

0

0

0

0 %

0 %

0 %

0 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ
ปี 2564

0

0

0

0

น้า : 99/124
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0

0

0

0
0

41. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม
เ ล็ก
ผิวปู Asphaltic Concrete สายทางบ้าน
โนนลาน มูที่ 4
ตาบลถ้าวัวแดง – บ้าน ลักแดน มูที่ 9
ตาบลวังชมภู
อาเภอ นองบัวแดง จัง วัดชัยภูมิ

42. โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เ ล็ก สายทาง
บ้านดอนไกเถื่อน มูที่ 1 ตาบลบ้านดอน
อาเภอภูเขียว –
บ้านโนนสะอาด มูที่ 4 ตาบล นองคู
อาเภอบ้านแทน
จัง วัดชัยภูมิ (ระยะที่ 1)

43. โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เ ล็ก โรงเรียน ้วยยางวิทยาคม

45. โครงการกอสร้างรางระบายน้าคอนกรีต
เสริมเ ล็กโรงเรียนกวางโจนศึกษา

ปี 2560

40. โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เ ล็ก สายทางบ้านแข้
มูที่ 5 ตาบลผักปง – บ้านโนนดินจี่ มูที่
5 ตาบลโอโล
อาเภอภูเขียว จัง วัดชัยภูมิ

วันที่พิมพ์ : 2/9/2563 19:14:31

ปี 2561

รายจ่ายจริง

0

0

0

0

0

382,500

499,500

570,000

1,386,000

1,531,000

ปี 2562

ปี 2563

0

0

0

0

0

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ
ปี 2564

0

0

0

0

0

น้า : 100/124
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0

0

0

0

49. โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวปู
Para Asphalt Concrete
ดาเนินการโดยวิธี Recycling สายทาง ชย
.ถ.1-0061 บ้าน นองบัวแดง –
บ้านโ ลน (ตอนที่ 2) อาเภอ นองบัวแดง
จัง วัดชัยภูมิ

50. โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เ ล็ก สายทางบ้านลาด
มูที่ 6 ตาบลบ้านแก้ง อาเภอภูเขียว –
บ้าน นองไผ มูที่ 2
ตาบล นองโพนงาม อาเภอเกษตรสมบูรณ์
จัง วัดชัยภูมิ

52. โครงการกอสร้างถนนลาดยางผิวปู
Asphaltic Concrete
สายทางบ้าน ้วยมวง มูที่ 5 ตาบล นอง
แวง – บ้านโนนคูณ
มูที่ 11 ตาบลคูเมือง อาเภอ นองบัวแดง
จัง วัดชัยภูมิ

ปี 2560

47. โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เ ล็ก สายทางบ้าน ลุบงิ้ว
มูที่ 5 ตาบลบ้านกอก – บ้าน นองพง มู
ที่ 6 ตาบล นองบัวโคก
อาเภอจัตุรัส จัง วัดชัยภูมิ

วันที่พิมพ์ : 2/9/2563 19:14:31

ปี 2561

รายจ่ายจริง

0

0

0

0

1,747,000

489,000

2,900,000

1,198,000

ปี 2562

ปี 2563

0

0

0

0

0 %

0 %

0 %

0 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ
ปี 2564

0

0

0

0

น้า : 101/124
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0

0

0

0

55. โครงการกอสร้างถนนลาดยางผิวปู
Para Asphalt Concrete
สายทางบ้าน นองไฮเ นือ มูที่ 3 ตาบล
นองบัวแดง – บ้าน นองประดู
มูที่ 14 ตาบล นองแวง อาเภอ นองบัว
แดง จัง วัดชัยภูมิ

56. โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เ ล็ก สายทางบ้านใ มนาดี
มูที่ 8 ตาบลบ้านขาม – บ้าน นองพันก๊ก
มูที่ 7 ตาบล นองโดน
อาเภอจัตุรัส จัง วัดชัยภูมิ

57. โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวปู
Asphaltic Concrete
ดาเนินการโดยวิธี Recycling สายทาง ชย
.ถ.1-0035 บ้านสระแต้ –
บ้าน นองผัก ลอด อาเภอภูเขียว จัง วัด
ชัยภูมิ

ปี 2560

54. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม
เ ล็ก
ผิวปู Asphaltic Concrete โรงเรียนเพชร
วิทยาคาร

วันที่พิมพ์ : 2/9/2563 19:14:31

ปี 2561

รายจ่ายจริง

0

0

0

0

493,000

642,000

2,200,000

2,100,046.15

ปี 2562

ปี 2563

0

0

0

0

0 %

0 %

0 %

0 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ
ปี 2564

0

0

0

0

น้า : 102/124

126

เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (คา K)

0

0

0

64. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม
เ ล็กผิวปู
Asphaltic Concrete สายทางบ้านเขว้า
มูที่ 1
ตาบลบ้านเขว้า - บ้านโนนเสาเล้า มูที่ 3
ตาบลโนนแดง
อาเภอบ้านเขว้า จัง วัดชัยภูมิ

65. โครงการปรับปรุงถนน ินคลุกบดอัด
แนน สายทาง
บ้านโคกมวง มูที่ 9 ตาบล นองสังข์ –
บ้านแก้ง มูที่ 4
ตาบลบ้านแก้ง อาเภอแก้งคร้อ จัง วัด
ชัยภูมิ

0

ปี 2560

58. โครงการกอสร้างถนนลูกรังบดอัดแนน
สายทางบ้าน ้วย
มูที่ 3 ตาบล นองโดน - บ้านสาโรงโคก
มูที่ 6 ตาบลกุดน้าใส
อาเภอจัตุรัส จัง วัดชัยภูมิ

วันที่พิมพ์ : 2/9/2563 19:14:31

ปี 2561

รายจ่ายจริง

0

0

0

0

0

1,408,000

1,232,000

1,325,000

ปี 2562

ปี 2563

250,000

0

0

0

-80 %

0 %

0 %

0 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ
ปี 2564

50,000

0

0

0

น้า : 103/124

127

0

0

0

0

0

0

01. โครงการปรับปรุงอาคารเรียนและ
อาคารประกอบ
โรงเรียนกวางโจนศึกษา

01. โครงการปรับปรุงอาคารเรียนและ
อาคารประกอบ
โรงเรียนภูแลนคาวิทยายน

02. โครงการปรับปรุงถนน ินคลุก สายทาง
บ้านเขื่อนลั่น มูที่ 1 ตาบลตะโกทอง บ้านทากูบ มูที่ 1 ตาบลทากูบ อาเภอซับ
ใ ญ จัง วัดชัยภูมิ

02. โครงการปรับปรุงอาคารเรียนและ
อาคารประกอบ
โรงเรียนกุดน้าใสพิทยาคม

02. โครงการปรับปรุงอาคารเรียนและ
อาคารประกอบ
โรงเรียนเพชรวิทยาคาร

ปี 2560

01. โครงการปรับปรุงถนน ินคลุก สายทาง
บ้านตลุกคูณ มูที่ 8 ตาบลซับใ ญ - บ้าน
ซับใ ม มูที่ 6 ตาบลตะโกทอง อาเภอซับ
ใ ญ จัง วัดชัยภูมิ

คาบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

วันที่พิมพ์ : 2/9/2563 19:14:31

ปี 2561

รายจ่ายจริง

0

0

0

0

0

0

ปี 2562

199,500

0

0

199,500

0

0

ปี 2563

0

0

745,000

0

0

790,000

0 %

100 %

-100 %

0 %

100 %

-100 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ
ปี 2564

0

200,000

0

0

200,000

0

น้า : 104/124

128

0

0

0

0

0

0

03. โครงการปรับปรุงอาคารเรียนและ
อาคารประกอบ
โรงเรียน ้วยต้อนพิทยาคม

04. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม
เ ล็ก ผิวปู Asphaltic Concrete
สายทางบ้านวังอุดม มูที่ 13 ตาบลวังตะเฆ
อาเภอ นองบัวระเ ว บ้านศิลาทอง มูที่ 6 ตาบลโป่งนก อาเภอ
เทพสถิต จัง วัดชัยภูมิ

04. โครงการปรับปรุงอาคารเรียนและ
อาคารประกอบ
โรงเรียนโคกสะอาดวิทยา

04. โครงการปรับปรุงอาคารเรียนและ
อาคารประกอบ
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 2

05. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม
เ ล็ก ผิวปู Asphaltic Concrete
สายทางบ้านสานักตูมกา มูที่ 5 ตาบลวัง
ตะเฆ - บ้าน ้วยแย้ มูที่ 13
ตาบล ้วยแย้ อาเภอ นองบัวระเ ว
จัง วัดชัยภูมิ

ปี 2560

03. โครงการปรับปรุงอาคารเรียนและ
อาคารประกอบ
โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม

วันที่พิมพ์ : 2/9/2563 19:14:31

ปี 2561

รายจ่ายจริง

0

0

0

0

0

0

ปี 2562

0

199,500

0

0

199,500

0

ปี 2563

624,000

0

0

494,000

0

0

-100 %

0 %

100 %

-100 %

0 %

100 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ
ปี 2564

0

0

200,000

0

0

200,000

น้า : 105/124

129

0

0

0

0

0

0

05. โครงการปรับปรุงอาคารเรียนและ
อาคารประกอบ
โรงเรียนเนินสงาวิทยา

06. โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายทาง
บ้าน ้วยแย้ มูที่ 9
ตาบล ้วยแย้ - บ้าน ัวสะพาน มูที่ 6
ตาบลวังตะเฆ อาเภอ
นองบัวระเ ว จัง วัดชัยภูมิ

06. โครงการปรับปรุงอาคารเรียนและ
อาคารประกอบ
โรงเรียนเนินสงาวิทยา

06. โครงการปรับปรุงอาคารเรียนและ
อาคารประกอบ
โรงเรียนมัธยมบ้านแก้งวิทยา

07. โครงการซอมแซมถนนลาดยาง ผิวปู
Asphaltic Concrete สายทาง
ชย.ถ.1-0026 บ้าน นองโดน - บ้านสาม
สวน อาเภอบ้านแทน จัง วัดชัยภูมิ

ปี 2560

05. โครงการปรับปรุงอาคารเรียนและ
อาคารประกอบ
โรงเรียนตรีประชาพัฒนศึกษา

วันที่พิมพ์ : 2/9/2563 19:14:31

ปี 2561

รายจ่ายจริง

0

0

0

0

0

0

ปี 2562

0

189,500

0

0

199,500

0

ปี 2563

450,000

0

0

891,600

0

0

-100 %

0 %

100 %

-100 %

0 %

100 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ
ปี 2564

0

0

200,000

0

0

200,000

น้า : 106/124

130

0

0

0

0

0

0

07. โครงการปรับปรุงอาคารเรียนและ
อาคารประกอบ
โรงเรียนโนนกอกวิทยา

08. โครงการซอมแซมถนนลาดยาง ผิวปู
Asphaltic Concrete สายทาง
บ้านสระพัง มูที่ 1 ตาบลสระพัง - บ้าน
สะเดา มูที่ 9 ตาบลบ้านเตา
อาเภอบ้านแทน จัง วัดชัยภูมิ

08. โครงการปรับปรุงอาคารเรียนและ
อาคารประกอบ
โรงเรียนโนนคร้อวิทยา

08. โครงการปรับปรุงอาคารเรียนและ
อาคารประกอบ
โรงเรียน นองขามวิทยา

09. โครงการซอมแซมถนนลาดยาง ผิวปู
Asphaltic Concrete สายทาง
ชย.ถ.1-0027 บ้าน นองโดน – บ้านเมือง
คง อาเภอบ้านแทน จัง วัดชัยภูมิ

ปี 2560

07. โครงการปรับปรุงอาคารเรียนและ
อาคารประกอบ
โรงเรียนโนนกอกวิทยา

วันที่พิมพ์ : 2/9/2563 19:14:31

ปี 2561

รายจ่ายจริง

0

0

0

0

0

0

ปี 2562

0

199,500

0

0

199,500

0

ปี 2563

517,000

0

0

890,000

0

0

-100 %

0 %

100 %

-100 %

0 %

100 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ
ปี 2564

0

0

200,000

0

0

200,000

น้า : 107/124

131

0

0

10. โครงการปรับปรุงอาคารเรียนและ
อาคารประกอบ
โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา

10. โครงการปรับปรุงอาคารเรียนและ
อาคารประกอบ
โรงเรียนโคกสะอาดวิทยา

0

0

09. โครงการปรับปรุงอาคารเรียนและ
อาคารประกอบ
โรงเรียนโนนคร้อวิทยา

10. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม
เ ล็ก ผิวปู Asphaltic Concrete
สายทางบ้านเขว้า มูที่ 1 ตาบลบ้านเขว้า บ้านโนนเสาเล้า มูที่ 3
ตาบลโนนแดง อาเภอบ้านเขว้า จัง วัด
ชัยภูมิ (ระยะที่ 2)

0

ปี 2560

09. โครงการปรับปรุงอาคารเรียนและ
อาคารประกอบ
โรงเรียนบ้านเดื่อวิทยาคม

วันที่พิมพ์ : 2/9/2563 19:14:31

ปี 2561

รายจ่ายจริง

0

0

0

0

0

ปี 2562

199,500

0

0

199,500

0

0

0

0

0

1,738,000

ปี 2563

0 %

100 %

-100 %

0 %

100 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ
ปี 2564

0

200,000

0

0

200,000

น้า : 108/124

132

0

0

0

0

0

11. โครงการปรับปรุงอาคารเรียนและ
อาคารประกอบ
โรงเรียนบ้าน ันวิทยา

11. โครงการปรับปรุงอาคารเรียนและ
อาคารประกอบ
โรงเรียนลุมลาชีนิรมิตวิทยา

12. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม
เ ล็ก ผิวปู Asphaltic Concrete
สายทางบ้านสวางศรีพัฒนา มูที่ 22 ตาบล
บ้านเพชร - บ้านกุม มูที่ 3
ตาบล ัวทะเล อาเภอบาเ น็จณรงค์
จัง วัดชัยภูมิ

12. โครงการปรับปรุงอาคารเรียนและ
อาคารประกอบ
โรงเรียนบาเ น็จณรงค์วิทยาคม

ปี 2560

11. โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวปู
Asphaltic Concrete สายทาง
บ้าน นองแวงพัฒนา มูที่ 14 ตาบลบ้าน
เพชร – บ้านกุดตาลาด มูที่ 2
ตาบลโคกเริงรมย์ อาเภอบาเ น็จณรงค์
จัง วัดชัยภูมิ

วันที่พิมพ์ : 2/9/2563 19:14:31

ปี 2561

รายจ่ายจริง

0

0

0

0

0

ปี 2562

0

0

199,500

0

0

ปี 2563

0

987,000

0

0

720,000

100 %

-100 %

0 %

100 %

-100 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ
ปี 2564

200,000

0

0

200,000

0

น้า : 109/124

133

0

0

0

0

0

0

13. โครงการปรับปรุงอาคารเรียนและ
อาคารประกอบ
โรงเรียนโป่งนกประชาสามัคคี

14. โครงการซอมแซมถนนลูกรัง สายทาง
บ้านลาชี มูที่ 6
ตาบลโนนสะอาด - บ้านโนนทอง มูที่ 8
ตาบล นองขาม
อาเภอคอนสวรรค์ จัง วัดชัยภูมิ

14. โครงการปรับปรุงอาคารเรียนและ
อาคารประกอบ
โรงเรียนเพชรวิทยาคาร

15. โครงการซอมแซมถนนลาดยาง ผิวปู
Asphaltic Concrete สายทาง
ชย.ถ.1-0055 บ้านสันติสุข - บ้านโสกมะตูม
อาเภอคอนสาร จัง วัดชัยภูมิ

15. โครงการปรับปรุงอาคารเรียนและ
อาคารประกอบ
โรงเรียนภูแลนคาวิทยายน

ปี 2560

13. โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวปู
Asphaltic Concrete
ดาเนินการโดยวิธี RECYLING สายทาง ชย
.ถ.1-0081 บ้านนาโจด บ้าน นองปลาปึ่ง อาเภอคอนสวรรค์
จัง วัดชัยภูมิ

วันที่พิมพ์ : 2/9/2563 19:14:31

ปี 2561

รายจ่ายจริง

0

0

0

0

0

0

ปี 2562

0

0

0

0

0

0

0

493,000

0

790,000

0

1,170,000

ปี 2563

100 %

-100 %

100 %

-100 %

100 %

-100 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ
ปี 2564

200,000

0

200,000

0

200,000

0

น้า : 110/124

134

0

0

0

0

0

0

16. โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวปู
Asphaltic Concrete
ดาเนินการโดยวิธี RECYCLING สายทาง
ชย.ถ. 1-0001
บ้านแก้งคร้อ - บ้านทามะไฟ วาน อาเภอ
แก้งคร้อ จัง วัดชัยภูมิ

16. โครงการปรับปรุงอาคารเรียนและ
อาคารประกอบ
โรงเรียนมัธยมชัยมงคลรังงาม

16. โครงการปรับปรุงอาคารเรียนและ
อาคารประกอบ
โรงเรียนโป่งนกประชาสามัคคี

17. โครงการซอมแซมถนนลาดยาง ผิวปู
Asphaltic Concrete สายทาง
ชย.ถ. 1-0061 บ้าน นองบัวแดง - บ้าน
โ ลน อาเภอ นองบัวแดง จัง วัดชัยภูมิ

17. โครงการปรับปรุงอาคารเรียนและ
อาคารประกอบ
โรงเรียนมัธยมบ้านแก้งวิทยา

ปี 2560

15. โครงการปรับปรุงอาคารเรียนและ
อาคารประกอบ
โรงเรียนมัธยมชัยมงคลรังงาม

วันที่พิมพ์ : 2/9/2563 19:14:31

ปี 2561

รายจ่ายจริง

0

0

0

0

0

0

ปี 2562

0

0

199,500

0

0

199,500

0

0

1,870,000

0

0

1,467,000

ปี 2563

100 %

-100 %

0 %

100 %

-100 %

0 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ
ปี 2564

200,000

0

0

200,000

0

0

น้า : 111/124

135

0

0

0

0

0

18. โครงการปรับปรุงอาคารเรียนและ
อาคารประกอบ
โรงเรียนมัธยม นองศาลา

18. โครงการปรับปรุงอาคารเรียนและ
อาคารประกอบ
โรงเรียนบ้าน ันวิทยา

19. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม
เ ล็ก ผิวปู Asphaltic Concrete
สายทาง บ้านโนนเตาไ มูที่ 3 ตาบลถ้า
วัวแดง อาเภอ นองบัวแดง บ้านเจียง มูที่ 1 ตาบลบ้านเจียง อาเภอ
ภักดีชุมพล จัง วัดชัยภูมิ

19. โครงการปรับปรุงอาคารเรียนและ
อาคารประกอบ
โรงเรียนลุมลาชีนิรมิตวิทยา

ปี 2560

18. โครงการซอมแซมถนนลาดยาง ผิวปู
Asphaltic Concrete สายทาง
ชย.ถ. 1-0064 บ้านโนนเ มา - บ้าน นอง
อยปง อาเภอ นองบัวแดง
จัง วัดชัยภูมิ

วันที่พิมพ์ : 2/9/2563 19:14:31

ปี 2561

รายจ่ายจริง

0

0

0

0

0

ปี 2562

0

0

199,500

0

0

0

620,000

0

0

1,120,000

ปี 2563

100 %

-100 %

0 %

100 %

-100 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ
ปี 2564

200,000

0

0

200,000

0

น้า : 112/124
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0

0

0

0

0

0

20. โครงการปรับปรุงอาคารเรียนและ
อาคารประกอบ
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 2

20. โครงการปรับปรุงอาคารเรียนและ
อาคารประกอบ
โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา

21. โครงการซอมแซมถนนลาดยาง ผิวปู
Asphaltic Concrete สายทาง
ชย.ถ. 1-0050 บ้านแดง – บ้านสวาง
อาเภอภูเขียว จัง วัดชัยภูมิ

21. โครงการปรับปรุงอาคารเรียนและ
อาคารประกอบ
โรงเรียนสระพังวิทยาคม

22. โครงการซอมแซมถนนลาดยาง ผิวปู
Asphaltic Concrete สายทาง
บ้าน นองดินดา มูที่ 2 ตาบลบ้านแก้ง –
บ้าน นองเซียงซา มูที่ 8 ตาบล
ผักปง อาเภอภูเขียว จัง วัดชัยภูมิ

ปี 2560

20. โครงการซอมแซมถนนคอนกรีตเสริม
เ ล็ก ผิวปู
Asphaltic Concrete สายทาง ชย.ถ. 10043 แยก ทล.2037 –
บ้าน นอง ญ้าข้าวนก อาเภอภูเขียว
จัง วัดชัยภูมิ

วันที่พิมพ์ : 2/9/2563 19:14:31

ปี 2561

รายจ่ายจริง

0

0

0

0

0

0

ปี 2562

0

0

0

199,500

0

0

0

0

470,000

496,000

0

1,158,000

ปี 2563

-100 %

100 %

-100 %

0 %

100 %

-100 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ
ปี 2564

0

200,000

0

0

200,000

0

น้า : 113/124
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0

0

0

0

0

0

0

22. โครงการปรับปรุงอาคารเรียนและ
อาคารประกอบ
โรงเรียน นองสังข์วิทยายน

23. โครงการซอมแซมถนนลาดยาง ผิวปู
Asphaltic Concrete สายทาง
ชย.ถ.1-0051 บ้านโคกสะอาด – บ้านโจด
อาเภอภูเขียว จัง วัดชัยภูมิ

23. โครงการปรับปรุงอาคารเรียนและ
อาคารประกอบ
โรงเรียน นองไผวิทยานุสรณ์

23. โครงการปรับปรุงอาคารเรียนและ
อาคารประกอบ
โรงเรียนสระพังวิทยาคม

24. โครงการซอมแซมถนนลาดยาง ผิวปู
Asphaltic Concrete สายทาง
ชย.ถ.1-0038 บ้านลาด – บ้านนาผักเสี้ยน
อาเภอภูเขียว จัง วัดชัยภูมิ

24. โครงการปรับปรุงอาคารเรียนและ
อาคารประกอบ
โรงเรียน นองสังข์วิทยายน

ปี 2560

22. โครงการปรับปรุงอาคารเรียนและ
อาคารประกอบ
โรงเรียน นองขามวิทยา

วันที่พิมพ์ : 2/9/2563 19:14:31

ปี 2561

รายจ่ายจริง

0

0

0

0

0

0

0

ปี 2562

0

0

198,100

0

0

199,500

0

0

0

0

495,000

0

0

1,150,000

ปี 2563

100 %

-100 %

0 %

100 %

-100 %

0 %

100 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ
ปี 2564

200,000

0

0

200,000

0

0

200,000

น้า : 114/124
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0

0

0

0

0

0

25. โครงการซอมแซมถนนลาดยาง ผิวปู
Asphaltic Concrete สายทาง
ชย.ถ.1-0035 บ้านสระแต้ – บ้าน นองผัก
ลอด อาเภอภูเขียว จัง วัดชัยภูมิ

25. โครงการปรับปรุงอาคารเรียนและ
อาคารประกอบ
โรงเรียน ้วยต้อนพิทยาคม

26. โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวปู
Asphaltic Concrete สายทาง
ชย.ถ.1-0105 บ้านทามจาน – บ้านสาโรง
โคก อาเภอจัตุรัส จัง วัดชัยภูมิ

26. โครงการปรับปรุงอาคารเรียนและ
อาคารประกอบ
โรงเรียน ้วยยางวิทยาคม

26. โครงการปรับปรุงอาคารเรียนและ
อาคารประกอบ
โรงเรียนกวางโจนศึกษา

ปี 2560

24. โครงการปรับปรุงอาคารเรียนและ
อาคารประกอบ
โรงเรียนบ้านเดื่อวิทยาคม

วันที่พิมพ์ : 2/9/2563 19:14:31

ปี 2561

รายจ่ายจริง

0

0

0

0

0

0

ปี 2562

199,500

0

0

0

0

199,500

0

0

0

750,000

0

1,870,000

ปี 2563

0 %

100 %

-100 %

100 %

-100 %

0 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ
ปี 2564

0

200,000

0

200,000

0

0

น้า : 115/124

139

0

0

0

0

0
0

27. โครงการปรับปรุงอาคารเรียน (อาคาร
2 และ 3)
โรงเรียนบาเ น็จณรงค์วิทยาคม

28. โครงการขยายสะพานข้ามลา ้วยกุด
ตะเคียน สายทาง ชย.ถ.1-0093
โรงเรียนบ้าน ้วย – บ้านโนนตะโก อาเภอ
จัตุรัส จัง วัดชัยภูมิ

29. โครงการขยายถนน พร้อมวางทอ
คอนกรีตเสริมเ ล็ก สายทาง
ชย.ถ.1-0076 บ้าน ้วย ลัว - บ้านป่ายาง โรงเรียนลุมลาชีนิรมิตวิทยา
ตาบลลุมลาชี อาเภอบ้านเขว้า จัง วัด
ชัยภูมิ

29. โครงการปรับปรุงสนามฟุตบอล
โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา

30. โครงการปรับปรุงอาคารเรียนและ
อาคารประกอบ โรงเรียนบาเ น็จณรงค์
วิทยาคม

ปี 2560

27. โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยาง
ผิวปู Asphaltic Concrete
สายทาง ชย.ถ.1-0096 บ้าน นองบัวโคก –
บ้าน นองลุมพุก
อาเภอจัตุรัส จัง วัดชัยภูมิ

วันที่พิมพ์ : 2/9/2563 19:14:31

ปี 2561

รายจ่ายจริง

0

0

0

0

0

0

ปี 2562

0

485,000

0

0

499,500

0

200,000

0

1,257,000

694,000

0

1,240,000

ปี 2563

-100 %

0 %

-100 %

-100 %

0 %

-100 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ
ปี 2564

0

0

0

0

0

0

น้า : 116/124

140

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0

32. โครงการปรับปรุงอาคารเรียนและ
อาคารประกอบโรงเรียนสตรีชัยภูมิ 2

33. โครงการปรับปรุงอาคารเรียนและ
อาคารประกอบโรงเรียน ้วยต้อนพิทยาคม

34. โครงการปรับปรุงอาคารเรียนและ
อาคารประกอบโรงเรียนลุมลาชีนิรมิตวิทยา

35. โครงการปรับปรุงอาคารเรียนและ
อาคารประกอบโรงเรียน นองไผวิทยานุ
สรณ์

36. โครงการปรับปรุงอาคารเรียนและ
อาคารประกอบโรงเรียนกวางโจนศึกษา

37. โครงการปรับปรุงอาคารเรียนและ
อาคารประกอบโรงเรียนบ้านเดื่อวิทยาคม

38. โครงการปรับปรุงอาคารเรียนและ
อาคารประกอบโรงเรียนมัธยมบ้านแก้ง
วิทยา

39. โครงการปรับปรุงอาคารเรียนและ
อาคารประกอบโรงเรียนเกษตรสมบูรณ์
วิทยาคม

40. โครงการปรับปรุงอาคารเรียนและ
อาคารประกอบโรงเรียนมัธยม นองศาลา

ปี 2560

31. โครงการปรับปรุงอาคารเรียนและ
อาคารประกอบโรงเรียนภูแลนคาวิทยายน

วันที่พิมพ์ : 2/9/2563 19:14:31

ปี 2561

รายจ่ายจริง

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ปี 2562

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ปี 2563

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

-100 %

-100 %

-100 %

-100 %

-100 %

-100 %

-100 %

-100 %

-100 %

-100 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ
ปี 2564

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

น้า : 117/124

141

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

42. โครงการปรับปรุงอาคารเรียนและ
อาคารประกอบโรงเรียน นองสังข์วิทยายน

43. โครงการปรับปรุงอาคารเรียนและ
อาคารประกอบโรงเรียนโคกสะอาดวิทยา

44. โครงการปรับปรุงอาคารเรียนและ
อาคารประกอบโรงเรียนสระพังวิทยาคม

45. โครงการปรับปรุงอาคารเรียนและ
อาคารประกอบโรงเรียน ้วยยางวิทยาคม

46. โครงการปรับปรุงอาคารเรียนและ
อาคารประกอบโรงเรียนโนนกอกวิทยา

47. โครงการปรับปรุงอาคารเรียนและ
อาคารประกอบโรงเรียน นองขามวิทยา

48. โครงการปรับปรุงอาคารเรียนและ
อาคารประกอบโรงเรียนเพชรวิทยาคาร

49. โครงการปรับปรุงอาคารเรียนและ
อาคารประกอบโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา

50. โครงการปรับปรุงอาคารเรียนและ
อาคารประกอบโรงเรียนกุดน้าใสพิทยาคม

51. โครงการปรับปรุงอาคารเรียนและ
อาคารประกอบโรงเรียนเนินสงาวิทยา

ปี 2560

41. โครงการปรับปรุงอาคารเรียนและ
อาคารประกอบโรงเรียนบ้าน ันวิทยา

วันที่พิมพ์ : 2/9/2563 19:14:31

ปี 2561

รายจ่ายจริง

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ปี 2562

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ปี 2563

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

-100 %

-100 %

-100 %

-100 %

-100 %

-100 %

-100 %

-100 %

-100 %

-100 %

-100 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ
ปี 2564

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

น้า : 118/124

142

0
0

รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

0

เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (คา K)

รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

0

โครงการปรับปรุงอาคาร TO BE NUMBER
ONE โรงเรียนเพชรวิทยาคาร

0

0

55. โครงการปรับปรุงอาคารเรียนและ
อาคารประกอบโรงเรียนมัธยมชัยมงคลรัง
งาม

รวมงบลงทุน

0

54. โครงการปรับปรุงอาคารเรียนและ
อาคารประกอบโรงเรียนโนนคร้อวิทยา

0

0

53. โครงการปรับปรุงอาคารเรียนและ
อาคารประกอบโรงเรียนโป่งนกประชา
สามัคคี

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

0

ปี 2560

52. โครงการปรับปรุงอาคารเรียนและ
อาคารประกอบโรงเรียนตรีประชาพัฒน
ศึกษา

วันที่พิมพ์ : 2/9/2563 19:14:31

0

0

0

0

0

0

39,838,000

39,838,000

39,838,000

39,838,000

ปี 2561

รายจ่ายจริง

0

0

0

0

0

0

56,892,365.65

56,892,365.65

56,892,365.65

56,892,365.65

ปี 2562

200,000

200,000

200,000

200,000

70,188,550

70,188,550

70,188,550

70,188,550

300,000

4,047,000

ปี 2563

-100 %

-100 %

-100 %

-100 %

-100 %

-100 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ

0

0

0

0

0

0

10,376,000

10,376,000

10,376,000

10,376,000

ปี 2564

น้า : 119/124

143

0
0
0
0
0

โครงการสงเสริมการผลิตพืชทางการเกษตร
ปลอดภัยครบวงจรมุงสูเกษตรอินทรีย์ ตาม
แนวพระราชดาริ

รวมค่าใช้สอย

รวมงบดาเนินงาน

รวมงานส่งเสริมการเกษตร

ปี 2560

โครงการสงเสริมการปลูกพืชตามฤดูกาล
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ

ค่าใช้สอย

งบดาเนินงาน

งานส่งเสริมการเกษตร

แผนงานการเกษตร

วันที่พิมพ์ : 2/9/2563 19:14:31

ปี 2561

รายจ่ายจริง

0

0

0

0

0

ปี 2562

0

0

0

0

0

500,000

0

500,000

500,000

500,000

ปี 2563

0 %

100 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ

500,000

100,000

600,000

600,000

600,000

ปี 2564

น้า : 120/124

144

230,730

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมา
จากพระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาสยามบรมราชกุมารี
896,411

0

โครงการอนุรักษ์พัฒนาปรับปรุงดูแล บารุง
รักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

รวมงบดาเนินงาน

473,000

โครงการ “ รักษ์น้า รักป่า รักษาแผนดิน
” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้า
อยู ัว รัชกาลที่ 9

896,411

3,600

คาใช้จายในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมของสถานศึกษาในสังกัด
องค์การบริ ารสวนจัง วัดชัยภูมิ

รวมค่าใช้สอย

189,081

ปี 2560

คาใช้จายในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ

ค่าใช้สอย

งบดาเนินงาน

งานอนุรักษ์แหล่งน้าและป่าไม้
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0

0

0

0

284,111

284,111

284,111

ปี 2561

รายจ่ายจริง

0

330,252

0

0

0

330,252

330,252

ปี 2562

ปี 2563

0 %

0 %

0 %

3,500

3,500

0

0 %

3,500 14,185.71 %

0

0

0

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ

0

500,000

0

0

0

500,000

500,000
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0
896,411
896,411

รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้าและป่าไม้

รวมแผนงานการเกษตร

0

เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (คา K)

รวมงบลงทุน

0

03. โครงการขุดลอก นองกุด ลมใ ญ
บ้าน ้วยยาง มูที่ 9
ตาบล นองโดน - บ้านสาโรงโคก มูที่ 6
ตาบลกุดน้าใส อาเภอจัตุรัส
จัง วัดชัยภูมิ
0

0

02. โครงการขุดลอกลา ้วยกุดตากแดด
บ้าน ้วย มูที่ 3 ตาบล นองโดน บ้านสาโรงโคก มูที่ 6 ตาบลกุดน้าใส
อาเภอจัตุรัส จัง วัดชัยภูมิ

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

0

ปี 2560

01. โครงการขุดลอกลา ้วยโสกน้าขุน บ้าน
โสก มูที่ 11 ตาบลบ้านโสก บ้านจอก มูที่ 2 ตาบลคอนสวรรค์ อาเภอ
คอนสวรรค์ จัง วัดชัยภูมิ

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

งบลงทุน
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0

0

0

0

0

0

284,111

284,111

ปี 2561

รายจ่ายจริง

0

0

0

0

0

0

330,252

330,252

ปี 2562

50,000

996,000

486,000

499,000

2,534,500

2,034,500

2,031,000

2,031,000

ปี 2563

-100 %

-100 %

-100 %

-100 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ

0

0

0

0

0

0

1,100,000

500,000
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0
0
0
0
0

2. เงินสมทบสานักงาน ลักประกันสุขภาพ
แ งชาติ

2. ทุนการศึกษาสา รับเด็กนักเรียน และผู้
ด้อยโอกาส

3. คาใช้จายในการสงเคราะ ์ผู้ป่วยที่ยากไร้
ขององค์การบริ ารสวนจัง วัด

3. เงินสมทบสานักงาน ลักประกันสุขภาพ
แ งชาติ

3,508,425

รายจายตามข้อผูกพัน

1. คาบารุงสมาคมองค์การบริ ารสวน
จัง วัดแ งประเทศไทย

2,182,565

0

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน

สารองจาย

1,752,084

15,748,915.34

คาชาระดอกเบี้ย

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

51,601,300

ปี 2560

คาชาระ นี้เงินต้น

งบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

แผนงานงบกลาง
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0

0

0

0

0

5,414,853

1,439,700

0

1,811,626

14,113,610.93

49,000,000

ปี 2561

รายจ่ายจริง

4,000,000

0

176,900

0

427,968

0

2,276,499

79,323

1,930,722

13,029,387.24

49,000,000

ปี 2562

0

1,000,000

0

4,000,000

454,653

0

54,013,622

88,600

1,850,456

10,832,500

49,000,000

ปี 2563

0 %

0 %

0 %

0 %

0.17 %

0 %

-90.74 %

8.35 %

33.39 %

-6.21 %

0 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ

0

1,000,000

0

4,000,000

455,433

0

5,000,000

96,000

2,468,412

10,159,500

49,000,000
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85,014
86,523,249.71
86,523,249.71
86,523,249.71
86,523,249.71
843,648,852.96

รวมงบกลาง

รวมงบกลาง

รวมงบกลาง

รวมแผนงานงบกลาง

รวมทุกแผนงาน

5,220,752.85

เงินกองทุนบาเ น็จบานาญข้าราชการ (กบข.)

เงินสมทบกองทุนสารองเลี้ยงชีพสา รับลูกจ้าง
ประจาของสวนราชการ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว (กสจ.)

1,877,209.92

0

เงินบาเ น็จลูกจ้างประจา

เงินบาเ น็จบานาญพนักงานครู

456,249.6

เงินชวยคาครองชีพผู้รับบานาญ (ชคบ.)

0

0

4,090,734

ปี 2560

เงินสมทบกองทุนบาเ น็จบานาญข้าราชการสวน
ท้องถิ่น (กบท.)

เงินชวยพิเศษ

4. คาใช้จายในการสงเคราะ ์ผู้ป่วยที่ยากไร้
ขององค์การบริ ารสวนจัง วัด
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0

0

997,912,643.5

82,787,003.9

82,787,003.9

82,787,003.9

82,787,003.9

89,433.9

5,332,455.64

1,025,885.71

0

456,249.6

4,103,189.12

ปี 2561

รายจ่ายจริง

1,036,605,705.85

84,013,574.22

84,013,574.22

84,013,574.22

84,013,574.22

81,499.2

5,256,757.74

1,030,990.68

0

456,249.6

4,421,909.76

84,300

1,761,068

ปี 2562

925,000

0

1,352,000,000

135,268,423

135,268,423

135,268,423

135,268,423

82,200

5,189,123

2,116,000

700,000

469,840

4,546,429

ปี 2563

-5.47 %

2.56 %

81 %

-100 %

231.67 %

1.51 %

19.46 %

0 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ

0

1,386,784,800

88,687,767

88,687,767

88,687,767

88,687,767

77,700

5,322,200

3,830,000

0

1,558,302

4,615,220

1,105,000

ปี 2564
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
อา ภอ มืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 1,386,784,800 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและ
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
งบบุคลากร

รวม 163,233,282 บาท
รวม

77,185,154 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

รวม

12,176,520 บาท

งิน ดือนนายก/รองนายก

จานวน

1,765,800 บาท

พื่อจ่าย ป็น งิน ดือนของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
และรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามระ บียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วย งิน ดือนและค่าตอบแทนนายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ลขานุการนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัด และกรรมการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2554
แก้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 (สานักปลัดฯ) ดังนี้
- นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด อัตรา ดือนละ
55,530 บาท
- รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด จานวน 3 อัตรา ๆ
ดือนละ 30,540 บาท
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งินค่าตอบแทนประจาตาแหน่งนายก/รองนายก

จานวน

390,000 บาท

จานวน

390,000 บาท

พื่อจ่าย ป็น งินค่าตอบแทนประจาตาแหน่งของนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดและรองนายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดตามระ บียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย งิน ดือน
และค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ประธานสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัด รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ลขานุการนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
และกรรมการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2554
แก้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 (สานักปลัดฯ) ดังนี้
- นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด อัตรา ดือนละ
10,000 บาท
- รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด จานวน 3 อัตรา ๆ
ดือนละ 7,500 บาท
งินค่าตอบแทนพิ ศษนายก/รองนายก
พื่อจ่าย ป็น งินค่าตอบแทนพิ ศษของนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด และรองนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัด ตามระ บียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย งิน ดือน
และค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ลขานุการนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่ปรึกษานายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด และกรรมการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พ.ศ.2554 แก้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
(สานักปลัดฯ) ดังนี้
- นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด อัตรา ดือนละ
10,000 บาท
- รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด จานวน 3 อัตรา ๆ
ดือนละ 7,500 บาท
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งิน ดือน ลขานุการ/ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

จานวน

966,240 บาท

จานวน

8,664,480 บาท

พื่อจ่าย ป็น งิน ดือน ลขานุการนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดและที่ปรึกษานายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด จานวน 5 อัตรา ตามระ บียบกระทรวงมหาด
ไทยว่าด้วย งิน ดือนและค่าตอบแทนนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองประธานสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด ลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และกรรมการ
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2554 แก้ไข
พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 (สานักปลัดฯ) ดังนี้
- ลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
จานวน 2 อัตรา ๆ ดือนละ 19,440 บาท
- ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
จานวน 3 อัตรา ๆ ดือนละ 13,880 บาท
งินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พื่อจ่าย ป็นค่าตอบแทนประธานสภา รองประธานสภา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ตามระ บียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย งิน ดือนและค่าตอบแทนนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัด รองนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัด ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองประธาน
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด ลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และกรรมการ
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2554 แก้ไข พิ่ม ติมถึง
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 (กองกิจการสภาฯ) ดังนี้
- ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ดือนละ 30,540 บาท
- รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
จานวน 2 อัตรา ๆ ดือนละ 24,990 บาท
- สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
จานวน 33 อัตรา ๆ ดือนละ 19,440 บาท
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เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนพนักงาน

รวม

65,008,634 บาท

จานวน

48,864,142 บาท

จานวน

765,960 บาท

1. พื่อจ่าย ป็น งิน ดือนและ งินปรับปรุง งิน ดือน
ของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด สังกัดสานักปลัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ จานวน 9,205,591 บาท
2. พื่อจ่าย ป็น งิน ดือนและ งินปรับปรุง งิน ดือน
ของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด สังกัด
กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
จานวน 5,385,941 บาท
3. พื่อจ่าย ป็น งิน ดือนและ งินปรับปรุง งิน ดือน
ของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด สังกัดกองแผน
และงบประมาณ จานวน7,704,725 บาท
4. พื่อจ่าย ป็น งิน ดือนและ งินปรับปรุง งิน ดือน
ของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด สังกัดกองคลัง
จานวน 11,244,391 บาท
5. พื่อจ่าย ป็น งิน ดือนและ งินปรับปรุง งิน ดือน
ของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด สังกัดกองพัสดุ
และทรัพย์สิน จานวน 5,872,817 บาท
6. พื่อจ่าย ป็น งิน ดือนและ งินปรับปรุง งิน ดือน
ของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด สังกัด
กองการ จ้าหน้าที่ จานวน 6,431,292 บาท
7. พื่อจ่าย ป็น งิน ดือนและ งินปรับปรุง งิน ดือน
ของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด สังกัด
หน่วยตรวจสอบภายใน จานวน 3,019,385 บาท

งิน พิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
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1. พื่อจ่าย ป็นค่าตอบแทนราย ดือนผู้บริหาร,
งิน พิ่มการครองชีพชั่วคราว, ค่าตอบแทนพิ ศษกรณี
งิน ดือน ต็มขั้น, งิน พิ่มสาหรับตาแหน่งที่มี หตุพิ ศษ
ตาแหน่งนิติกร, และ งิน พิ่มอื่น ๆ ของข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด สังกัดสานักปลัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดชัยภูมิ จานวน 303,060 บาท
2. พื่อจ่าย ป็นค่าตอบแทนราย ดือนผู้บริหาร,
งิน พิ่มการครองชีพชั่วคราว, ค่าตอบแทนพิ ศษกรณี
งิน ดือน ต็มขั้น และ งิน พิ่มอื่น ๆ ของข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด สังกัดกองกิจการสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ จานวน 82,560 บาท
3. พื่อจ่าย ป็นค่าตอบแทนราย ดือนผู้บริหาร,
งิน พิ่มการครองชีพชั่วคราว, ค่าตอบแทนพิ ศษกรณี
งิน ดือน ต็มขั้น และ งิน พิ่มอื่น ๆ ของข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด สังกัดกองแผนและงบประมาณ
จานวน 80,520 บาท
4. พื่อจ่าย ป็นค่าตอบแทนราย ดือนผู้บริหาร,
งิน พิ่มการครองชีพชั่วคราว, ค่าตอบแทนพิ ศษกรณี
งิน ดือน ต็มขั้น และ งิน พิ่มอื่น ๆ ของข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด สังกัดกองคลัง จานวน 67,200 บาท
5. พื่อจ่าย ป็นค่าตอบแทนราย ดือนผู้บริหาร,
งิน พิ่มการครองชีพชั่วคราว, ค่าตอบแทนพิ ศษกรณี
งิน ดือน ต็มขั้น และ งิน พิ่มอื่น ๆ ของข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด สังกัดกองพัสดุและทรัพย์สิน
จานวน 70,980 บาท
6. พื่อจ่าย ป็นค่าตอบแทนราย ดือนผู้บริหาร,
งิน พิ่มการครองชีพชั่วคราว, ค่าตอบแทนพิ ศษกรณี
งิน ดือน ต็มขั้น และ งิน พิ่มอื่น ๆ ของข้าราชการองค์การ
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บริหารส่วนจังหวัด สังกัดกองการ จ้าหน้าที่
จานวน 119,640 บาท
7. พื่อจ่าย ป็นค่าตอบแทนราย ดือนผู้บริหาร,
งิน พิ่มการครองชีพชั่วคราว, ค่าตอบแทนพิ ศษกรณี
งิน ดือน ต็มขั้น และ งิน พิ่มอื่น ๆ ของข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด สังกัดหน่วยตรวจสอบภายใน
จานวน 42,000 บาท
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งินประจาตาแหน่ง

จานวน

1,040,400 บาท

จานวน

571,001 บาท

1. พื่อจ่าย ป็น งินประจาตาแหน่งของข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด สังกัดสานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ชัยภูมิ ตามที่มีคาสั่งให้ได้รับ งินประจาตาแหน่ง
จานวน 362,400 บาท
2. พื่อจ่าย ป็น งินประจาตาแหน่งของข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด สังกัดกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดชัยภูมิ ตามที่มีคาสั่งให้ได้รับ งินประจาตาแหน่ง
จานวน 121,200 บาท
3. พื่อจ่าย ป็น งินประจาตาแหน่งของข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด สังกัดกองแผนและงบประมาณ ตามที่มีคาสั่ง
ให้ได้รับ งินประจาตาแหน่ง จานวน 139,200 บาท
4. พื่อจ่าย ป็น งินประจาตาแหน่งของข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด สังกัดกองคลัง ตามที่มีคาสั่งให้ได้รับ งิน
ประจาตาแหน่ง จานวน 139,200 บาท
5. พื่อจ่าย ป็น งินประจาตาแหน่งของข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด สังกัดกองพัสดุและทรัพย์สิน ตามที่มีคาสั่ง
ให้ได้รับ งินประจาตาแหน่ง จานวน 103,200 บาท
6. พื่อจ่าย ป็น งินประจาตาแหน่งของข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด สังกัดกองการ จ้าหน้าที่ ตามที่มีคาสั่งให้ได้
รับ งินประจาตาแหน่ง จานวน 175,200 บาท

ค่าจ้างลูกจ้างประจา
พื่อจ่าย ป็นค่าจ้างและ งินปรับปรุงค่าจ้างลูกจ้างประจา
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด สังกัดสานักปลัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดชัยภูมิ (สานักปลัดฯ)
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
1. พื่อจ่าย ป็นค่าตอบแทนและ งินปรับปรุงค่าตอบแทน
พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัด สังกัดสานักปลัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ จานวน 7,236,346 บาท
2. พื่อจ่าย ป็นค่าตอบแทนและ งินปรับปรุงค่าตอบแทน
พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัด สังกัดกองกิจการสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ จานวน 788,741 บาท
3. พื่อจ่าย ป็นค่าตอบแทนและ งินปรับปรุงค่าตอบแทน
พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัด สังกัดกองแผนและ
งบประมาณ จานวน 1,693,565 บาท
4. พื่อจ่าย ป็นค่าตอบแทนและ งินปรับปรุงค่าตอบแทน
พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัด สังกัดกองคลัง
จานวน 887,729 บาท
5. พื่อจ่าย ป็นค่าตอบแทนและ งินปรับปรุงค่าตอบแทน
พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัด สังกัดกองพัสดุและ
ทรัพย์สิน จานวน 963,386 บาท
6. พื่อจ่าย ป็นค่าตอบแทนและ งินปรับปรุงค่าตอบแทน
พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัด สังกัดกองการ จ้า
หน้าที่ จานวน 1,359,514 บาท
7. พื่อจ่าย ป็นค่าตอบแทนและ งินปรับปรุงค่าตอบแทน
พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัด สังกัดหน่วยตรวจสอบ
ภายใน จานวน 135,850 บาท

จานวน

13,065,131 บาท
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งิน พิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง

จานวน

702,000 บาท

รวม

78,070,904 บาท

1. พื่อจ่าย ป็น งิน พิ่มการครองชีพชั่วคราว
ของพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
สังกัดสานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
จานวน 393,720 บาท
2. พื่อจ่าย ป็น งิน พิ่มการครองชีพชั่วคราว
ของพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
สังกัดกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
จานวน 69,780 บาท
3. พื่อจ่าย ป็น งิน พิ่มการครองชีพชั่วคราว
ของพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
สังกัดกองแผนและงบประมาณ จานวน 9,420 บาท
4. พื่อจ่าย ป็น งิน พิ่มการครองชีพชั่วคราว
ของพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
สังกัดกองคลัง จานวน 49,620 บาท
5. พื่อจ่าย ป็น งิน พิ่มการครองชีพชั่วคราว
ของพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
สังกัดกองพัสดุและทรัพย์สิน จานวน 79,920 บาท
6. พื่อจ่าย ป็น งิน พิ่มการครองชีพชั่วคราว
ของพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
สังกัดกองการ จ้าหน้าที่ จานวน 75,540 บาท
7. พื่อจ่าย ป็น งิน พิ่มการครองชีพชั่วคราว
ของพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
สังกัดหน่วยตรวจสอบภายใน จานวน 24,000 บาท

งบดาเนินงาน
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ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอัน ป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

รวม

37,397,430 บาท

จานวน

33,147,430 บาท
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1. พื่อจ่าย ป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการ
จ้าหน้าที่/บุคคลผู้ปฏิบัติงานการ ลือกตั้งของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ สาหรับการ ลือกตั้ง
ตามที่คณะกรรมการการ ลือกตั้งกาหนด ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว3675 ลงวันที่
6 กรกฎาคม 2561, ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1705
ลงวันที่ 20 มีนาคม 2563 และด่วนที่สุด ที่ มท
0818.2/ว4289 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 ดังนี้
(1) ค่าตอบแทนคณะกรรมการการ ลือกตั้งประจา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ สาหรับการ ลือกตั้ง
ตามที่คณะกรรมการการ ลือกตั้งกาหนด
(กองกิจการสภาฯ 146,000 บาท )
(2) ค่าตอบแทนนายอา ภอ นายทะ บียนอา ภอ
ที่มีคาสั่งให้ปฏิบัติงาน กี่ยวกับการ ลือกตั้ง
(กองกิจการสภาฯ 525,280 บาท )
(3) ค่าตอบแทนคณะกรรมการหรือบุคคล
ที่มีคาสั่งให้ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติงาน กี่ยวกับการ ลือกตั้ง
(กองกิจการสภาฯ 6,666,650 บาท)
(4) ค่าตอบแทนคณะกรรมการประจาหน่วย ลือกตั้ง
จ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจาหน่วย ลือกตั้งที่ปฏิบัติงาน
กี่ยวกับการ ลือกตั้ง (กองกิจการสภาฯ 25,689,500 บาท)
2. พื่อจ่าย ป็นค่าตอบแทนสมนาคุณสาหรับกรรมการ
สอบสวนทางวินัย (กองการ จ้าหน้าที่ 20,000 บาท )
3. พื่อจ่าย ป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการประ มินผลงาน
ทางวิชาการและประ มินบุคคลให้มีตาแหน่งสูงขึ้นของข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ป็นไปตามระ บียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายการคัด ลือกพนักงานและลูกจ้าง
ประจาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไข
พิ่ม ติม (กองการ จ้าหน้าที่ 100,000 บาท)

หน้า : 11/459
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ค่า บี้ยประชุม

จานวน

50,000 บาท

จานวน

4,200,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่า บี้ยประชุมของคณะกรรมการ และ
อนุกรรมการต่าง ๆ ที่ดา นินการประชุม กี่ยวกับกิจการ
ของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและอื่น ๆ
(กองกิจการสภาฯ)
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก วลาราชการ
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1. พื่อจ่าย ป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก วลา
ราชการให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติงาน
นอก วลาราชการ ป็นไปตามระ บียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการ บิกจ่าย งินตอบแทนการปฏิบัติงานนอก วลา
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
(สานักปลัดฯ 500,000 บาท)
2. พื่อจ่าย ป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก วลา
ราชการให้แก่ข้าราชการลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติงาน
นอก วลาราชการ ป็นไปตามระ บียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการ บิกจ่าย งินตอบแทนการปฏิบัติงานนอก วลา
ราชการ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
(กองกิจการสภาฯ 300,000 บาท)
3. พื่อจ่าย ป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอก วลา
ราชการของ จ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน กี่ยวกับการ ลือกตั้ง
(กองกิจการสภาฯ 3,000,000 บาท)
4. พื่อจ่าย ป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก วลา
ราชการให้แก่ข้าราชการลูกจ้างประจาและพนักงานจ้าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติงาน
นอก วลาราชการ ป็นไปตามระ บียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการ บิกจ่าย งินตอบแทนการปฏิบัติงานนอก วลา
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
(กองการ จ้าหน้าที่ 300,000 บาท)
5. พื่อจ่าย ป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก วลา
ราชการให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจาและพนักงานจ้าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติงาน
นอก วลาราชการ ป็นไปตามระ บียบกระทรวงมหาดไทย
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ว่าด้วยการ บิกจ่าย งินตอบแทนการปฏิบัติงานนอก วลา
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
(หน่วยตรวจสอบภายใน 100,000 บาท)
ค่าใช้สอย

รวม

35,162,974 บาท

จานวน

10,000 บาท

จานวน

4,040,404 บาท

รายจ่าย พื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
1. ค่าใช้จ่ายในการดา นินคดีตามคาพิพากษา
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการดา นินคดี
ตามคาพิพากษา ค่าธรรม นียมศาลในกรณี
ฟ้องร้องคดี และค่าธรรม นียมอื่น ซึ่งมีความ
จา ป็นต้องจ่าย ตลอดทั้งค่าอากรต่าง ๆ กรณี
ข้าราชการ ลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ถูกฟ้องคดี (สานักปลัดฯ 10,000 บาท)
2. ค่าจ้าง หมาบริการ
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(1) พื่อจ่าย ป็นค่าจ้าง หมาบริการ พื่อให้
ผู้รับจ้างทาการอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมิใช่การประกอบ
ดัดแปลง ต่อ ติมครุภัณฑ์หรือ สิ่งก่อสร้างอย่างใด
และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง ช่น
ค่าถ่าย อกสาร ค่า ย็บหนังสือหรือ ข้าปกหนังสือ
ค่าซักฟอกค่ากาจัดสิ่งปฏิกูลฯลฯ
(สานักปลัดฯ 600,000 บาท)
(2) พื่อจ่าย ป็นค่าจ้าง หมาบริการทาความสะอาด
อาคารสถานที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
จานวน 9 อัตรา ๆ ดือนละ 10,763 บาท ป็นไปตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว254
ลงวันที่ 15 มกราคม 2563 (สานักปลัดฯ 1,162,404 บาท)
(3) พื่อจ่าย ป็นค่าจ้าง หมาบริการรักษา
ความปลอดภัยประจาอาคารองค์การบริหารส่วน
จังหวัดชัยภูมิ สวนสาธารณะหนองปลา ฒ่า สนาม
กีฬากลางจังหวัดชัยภูมิ อาคารศูนย์นันทนาการผู้สูงอายุ
และอื่น ๆ จานวน 8 อัตรา ๆ ดือนละ 20,500 บาท ป็นไป
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว254
ลงวันที่ 15 มกราคม 2563 (สานักปลัดฯ 1,968,000 บาท)
(4) พื่อจ่าย ป็นค่าจ้าง หมาบริการ พื่อให้
ผู้รับจ้างทาการอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งมิใช่การประกอบ
ดัดแปลง ต่อ ติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างอย่างใด
และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง ช่น
ค่าถ่าย อกสาร ค่า ย็บหนังสือ หรือ ข้าปกหนังสือ
ค่าซักฟอก ค่ากาจัดสิ่งปฏิกูล และค่าใช้จ่ายอื่น
ที่ กี่ยวข้อง (กองกิจการสภาฯ 100,000 บาท)
(5) พื่อจ่าย ป็นค่าจ้าง หมาบริการ พื่อให้
ผู้รับจ้างทาการอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมิใช่การประกอบ
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ดัดแปลง ต่อ ติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างอย่างใด
และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง ช่น
ค่าถ่าย อกสาร ค่า ย็บหนังสือหรือ ข้าปกหนังสือ
ค่าซักฟอก ค่ากาจัดสิ่งปฏิกูล ฯลฯ
(กองการ จ้าหน้าที่ 200,000 บาท)
(6) พื่อจ่าย ป็นค่าจ้าง หมาบริการ พื่อให้
ผู้รับจ้างทาการอย่างใด อย่างหนึ่ง ซึ่งมิใช่การประกอบ
ดัดแปลง ต่อ ติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างอย่างใด
และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง ช่น
ค่าถ่าย อกสาร ค่า ย็บหนังสือหรือ ข้าปกหนังสือ
ค่าซักฟอก ค่ากาจัดสิ่งปฏิกูล ฯลฯ
(หน่วยตรวจสอบภายใน 10,000 บาท)
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3. ค่าโฆษณาและ ผยแพร่
(1) พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่าย กี่ยวกับการจ้าง หมา
โฆษณาและ ผยแพร่ข่าวทางวิทยุให้แก่สถานีวิทยุ
กระจาย สียงแห่งประ ทศไทยจังหวัดชัยภูมิ
และสถานีวิทยุ อสมท.ชัยภูมิ (สานักปลัดฯ 200,000 บาท)
(2) พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่าย กี่ยวกับการจ้าง หมา
โฆษณาและ ผยแพร่การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
และกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ให้ประชาชนรับทราบการดา นินงาน ผลงาน ข่าวสาร
และกิจกรรมต่าง ๆ ป็นการประชาสัมพันธ์ พื่อพัฒนา
องค์กร ช่น จัดทาป้ายประชาสัมพันธ์ สื่อวิทยุ สื่อโทรทัศน์
สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อมัลติมี ดีย และอื่น ๆ ที่ กี่ยวข้อง
(สานักปลัดฯ 500,000 บาท)
(3) พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่าย กี่ยวกับการจ้าง หมา
โฆษณาและ ผยแพร่การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
กิจกรรมต่าง ๆ ด้านการท่อง ที่ยวขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดชัยภูมิ รวมถึงการประชาสัมพันธ์ด้านการ
ท่อง ที่ยวของจังหวัด ช่น จัดทาป้ายประชาสัมพันธ์
สื่อวิทยุ โทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อมัลติมี ดีย และอื่น ๆ
ที่ กี่ยวข้อง พื่อส่ง สริมการท่อง ที่ยวของจังหวัดชัยภูมิ
(สานักปลัดฯ 500,000 บาท)

จานวน

1,200,000 บาท
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4. ค่า ช่าทรัพย์สิน

จานวน

99,600 บาท

จานวน

30,000 บาท

(1) พื่อจ่าย ป็นค่า ช่า ครื่องถ่าย อกสาร สาหรับใช้
ในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ประจาสานักปลัดฯ จานวน 1 ครื่อง ในอัตรา ดือนละ
3,500 บาท ป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท 0808.2/ว254 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563
(สานักปลัดฯ 42,000 บาท) รายละ อียดดังนี้
- ช่า ครื่องถ่าย อกสารแบบมีการย่อ-ขยายได้
- ปริมาณการถ่ายขั้นต่า 10,000 แผ่น/ ดือน
(2) พื่อจ่าย ป็นค่า ช่า ครื่องถ่าย อกสาร สาหรับใช้
ในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ประจากองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
จานวน 1 ครื่อง ในอัตรา ดือนละ 4,800 บาท ป็นไป
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว254
ลงวันที่ 15 มกราคม 2563 (กองกิจการสภาฯ
57,600 บาท) รายละ อียดดังนี้
- ช่า ครื่องถ่าย อกสารแบบมีการย่อ-ขยายได้
- ปริมาณการถ่ายขั้นต่า 15,000 แผ่น/ ดือน
5. ค่าบอกรับวารสาร
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการบอกรับวารสาร
สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ หนังสือวิชาการ ระ บียบกฎหมาย
และหนังสือต่าง ๆ สาหรับ ป็นคู่มือทางวิชาการ
ให้ความรู้แก่ จ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และประชาชนทั่วไป
(สานักปลัดฯ)
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รายจ่าย กี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
1. พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในงานพิธีทางศาสนา
งานรัฐพิธี และงานราชพิธีต่าง ๆ (สานักปลัดฯ 2,000,000 บาท)
2. พื่อจ่าย ป็นค่าอาหารว่างและ ครื่องดื่ม ค่าอาหาร
สาหรับกรณีหน่วยงานอื่นหรือบุคคลภายนอก ข้าดูงานหรือ
ยี่ยมชมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกรณีการตรวจ ยี่ยม
หรือตรวจราชการ การแถลงข่าวขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นการมอบ งินหรือสิ่งของบริจาคให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ตามระ บียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ บิก
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2562 (สานักปลัดฯ 300,000 บาท)
3. พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และให้หมายรวมถึง
การประชุมราชการทางไกลผ่านดาว ทียม ช่น
ค่าอาหารว่างและ ครื่องดื่ม ค่าอาหารในกรณีที่มี
การประชุมคาบ กี่ยวมื้ออาหาร ค่า ช่าห้องประชุม
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จา ป็น ตามระ บียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการ บิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
(กองกิจการสภาฯ 300,000 บาท)
4. พื่อจ่าย ป็นค่าอาหารว่างและ ครื่องดื่ม
ค่าอาหาร สาหรับกรณีหน่วยงานอื่นหรือบุคคล
ภายนอก ข้าดูงานหรือ ยี่ยมชมองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น หรือกรณีการตรวจ ยี่ยมหรือตรวจ
ราชการ การแถลงข่าว ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น การมอบ งินหรือสิ่งของบริจาคให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ป็นไปตามระ บียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการ บิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
(หน่วยตรวจสอบภายใน 50,000 บาท)

จานวน

2,650,000 บาท
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รายจ่าย กี่ยว นื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ ข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ
ค่าชดใช้ค่า สียหายหรือค่าสินไหมทดแทน

จานวน

500,000 บาท

จานวน

1,662,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการชดใช้ค่า สียหายและค่าสินไหม
ทดแทนอัน กิดจากข้าราชการและลูกจ้างกระทาละ มิดใน
ร่างกาย ชีวิตและทรัพย์สินต่อบุคคลหรือหน่วยงานของรัฐ
และ อกชน ป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
0804.4/ว2853 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2558 (สานักปลัดฯ)
ค่าใช้จ่ายในการ ดินทางไปราชการ
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1. พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการ ดินทางไปราชการ
ได้แก่ ค่า บี้ย ลี้ยง ดินทาง ค่าพาหนะ ค่า ช่าที่พัก และ
ค่าใช้จ่ายอื่นที่จา ป็นต้องจ่าย นื่องในการ ดินทาง
ไปราชการของ จ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่ได้รับอนุมัติให้ ดินทาง
ไปราชการ ป็นไปตามระ บียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการ ดินทางไปราชการของ จ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ. 2555 และที่แก้ไข พิ่ม ติม (สานักปลัดฯ 500,000 บาท)
2. พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการ ดินทางไปราชการ
ได้แก่ ค่า บี้ย ลี้ยง ดินทาง ค่าพาหนะ ค่า ช่าที่พัก และ
ค่าใช้จ่ายอื่นที่จา ป็นต้องจ่าย นื่องในการ ดินทาง
ไปราชการของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ลขานุการนายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด และที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ป็นไปตามระ บียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการ ดินทางไปราชการของ จ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555
และที่แก้ไข พิ่ม ติม (สานักปลัดฯ 300,000 บาท)
3. พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการ ดินทางไปราชการ
ได้แก่ ค่า บี้ย ลี้ยง ดินทาง ค่าพาหนะ ค่า ช่าที่พัก และ
ค่าใช้จ่ายอื่นที่จา ป็นต้องจ่าย นื่องในการ ดินทาง
ไปราชการของ จ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่ได้รับอนุมัติให้ ดินทาง
ไปราชการ ป็นไปตามระ บียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการ ดินทางไปราชการของ จ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ. 2555 และที่แก้ไข พิ่ม ติม
(กองกิจการสภาฯ 200,000 บาท)
4. พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการ ดินทางไปราชการ
ได้แก่ ค่า บี้ย ลี้ยง ดินทาง ค่าพาหนะ ค่า ช่าที่พัก และ
ค่าใช้จ่ายอื่นที่จา ป็นต้องจ่าย นื่องในการ ดินทาง
ไปราชการของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
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ที่ได้รับอนุมัติให้ ดินทางไปราชการ กี่ยวกับงานกิจการ
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและกิจการขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด หรือการไปร่วมประชุมต่าง ๆ ป็นไป
ตามระ บียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ดินทางไปราชการของ จ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555
และที่แก้ไข พิ่ม ติม (กองกิจการสภาฯ 300,000 บาท)
5. พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการ ดินทางไปราชการ
ได้แก่ ค่า บี้ย ลี้ยง ดินทาง ค่าพาหนะ ค่า ช่าที่พัก และ
ค่าใช้จ่ายอื่นที่จา ป็นต้องจ่าย นื่องในการ ดินทาง
ไปราชการของ จ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่ได้รับอนุมัติให้ ดินทาง
ไปราชการ ป็นไปตามระ บียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการ ดินทางไปราชการของ จ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ. 2555 และที่แก้ไข พิ่ม ติม
(กองการ จ้าหน้าที่ 200,000 บาท)
6. พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการ ดินทางไปราชการ
ได้แก่ ค่า บี้ย ลี้ยง ดินทาง ค่าพาหนะ ค่า ช่าที่พัก และ
ค่าใช้จ่ายอื่นที่จา ป็นต้องจ่าย นื่องในการ ดินทาง
ไปราชการของ จ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่ได้รับอนุมัติให้ ดินทาง
ไปราชการ ป็นไปตามระ บียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการ ดินทางไปราชการของ จ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ. 2555 และที่แก้ไข พิ่ม ติม
(หน่วยตรวจสอบภายใน 162,000 บาท)
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา

จานวน

6,300,000 บาท
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1. พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา
และศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร และผู้ที่ กี่ยวข้อง
ในการฝึกอบรมตามหลักสูตรของทางราชการ หนังสือ
สั่งการ พื่อพัฒนาความรู้ความสามารถและ พิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติหน้าที่ ป็นไปตามระ บียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ ข้ารับการฝึกอบรม
ของ จ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และระ บียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ ดินทางไปราชการ
ของ จ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไข พิ่ม ติม
(สานักปลัดฯ 300,000 บาท)
2. พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา
และศึกษาดูงานของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดชัยภูมิ และผู้ที่ กี่ยวข้องในการฝึกอบรมตาม
หลักสูตรของทางราชการ หนังสือสั่งการ และตามที่
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิจัดฝึกอบรม รวมถึง
การอบรมสัมมนา และศึกษาดูงานของรัฐสภา พื่อพัฒนา
ความรู้ความสามารถและ พิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
หน้าที่ ช่น ค่าลงทะ บียนค่า บี้ย ลี้ยง ดินทาง ค่า ช่า
ที่พักในการ ดินทางไปราชการฯลฯ ป็นไปตามระ บียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการ ข้ารับการฝึกอบรมของ จ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ. 2557 และระ บียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการ ดินทางไปราชการของ จ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไข พิ่ม ติม
(กองกิจการสภาฯ 4,000,000 บาท)
3. พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา
ด้านวิชาการตามหลักสูตรของทางราชการ หนังสือ
สั่งการ พื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถ และ พิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการ
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ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วน
จังหวัดชัยภูมิ ช่น ค่าลงทะ บียน ค่า บี้ย ลี้ยง ดินทาง
ค่า ช่าที่พักในการ ดินทางไปราชการ และค่าใช้จ่ายอื่น
ที่ กี่ยวข้อง ป็นไปตามระ บียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ ข้ารับการฝึก
อบรมของ จ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และระ บียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ ดินทาง
ไปราชการของ จ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555
และที่แก้ไข พิ่ม ติม (กองการ จ้าหน้าที่ 2,000,000 บาท)
ค่าใช้จ่ายในการ ลือกตั้ง
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการ ลือกตั้งขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ตามโครงการจัดการ ลือกตั้ง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ และนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ สาหรับการ ลือกตั้ง
ตามที่คณะกรรมการการ ลือกตั้งกาหนด ค่าใช้จ่าย
ในการ ดินทางไปราชการ, ค่ารับรองและค่า ลี้ยงรับรอง,
ค่าจ้าง หมาบริการต่าง ๆ, ค่า ช่าทรัพย์สิน, ค่าประชา
สัมพันธ์การ ลือกตั้ง, ค่าจ้างพิมพ์บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ
ลือกตั้ง/ผู้ สียสิทธิ ลือกตั้ง หนังสือแจ้ง จ้าบ้าน ระ บียบ
คู่มือแบบพิมพ์และ อกสารอื่น ๆ ที่ กี่ยวข้อง, ค่าใช้จ่าย
ในการประชุมอบรมคณะกรรมการประจาหน่วย ลือกตั้ง
คณะกรรมการนับคะแนน บุคลากรและ จ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงาน กี่ยวกับการ ลือกตั้ง, ค่าจัดซื้อวัสดุสานักงาน
วัสดุคอมพิว ตอร์ วัสดุ ชื้อ พลิงและหล่อลื่น, ค่าฝากส่ง
ไปรษณีย์และค่าใช้จ่ายอื่นที่ กี่ยวข้องสาหรับใช้ในงาน
ลือกตั้ง ป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
0808.2/ว3675 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2561, ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว1705 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2563 และ
ด่วนที่สุด ที่ มท 0818.2/ว4289 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2563
(กองกิจการสภาฯ)

จานวน

8,972,570 บาท
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โครงการ “วันองค์การบริหารส่วนจังหวัด” องค์การบริหารส่วน
จังหวัดชัยภูมิ

จานวน

300,000 บาท

จานวน

500,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการดา นินโครงการ “วันองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด” องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ช่น ค่ารับรอง ค่าใช้จ่าย กี่ยวกับสถานที่และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
ที่จา ป็นและ กี่ยวข้อง ค่าจ้าง หมาจัดนิทรรศการ ค่าการแสดง
และค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์งาน และค่าใช้จ่ายอื่น
ที่ กี่ยวข้อง ป็นไปตามระ บียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
บิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและ
การส่งนักกีฬา ข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561–2565)
หน้า 6-1/59 ข้อ 55 (สานักปลัดฯ)
โครงการ ฉลิมพระชนมพรรษา ทิดไท้องค์ราชินี
สม ด็จพระนาง จ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการดา นินโครงการ
ฉลิมพระชนมพรรษา ทิดไท้องค์ราชินีสม ด็จพระนาง จ้า
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ช่น ค่ารับรอง ค่าใช้จ่าย กี่ยวกับสถานที่และค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ ที่จา ป็นและ กี่ยวข้อง ค่าจ้าง หมาจัดนิทรรศการ
ค่าการแสดง และค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์
งาน และค่าใช้จ่ายอื่นที่ กี่ยวข้อง ป็นไปตามระ บียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ บิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา ข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2559 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561– 2565)
หน้า 6-1/55 ข้อ 52 (สานักปลัดฯ)
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โครงการ ฉลิมพระชนมพรรษา ทิดไท้องค์ราชินีสม ด็จพระนาง จ้าสุ จานวน
ทิดา
พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

500,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการดา นินโครงการ
ฉลิมพระชนมพรรษา ทิดไท้องค์ราชินีสม ด็จพระนาง จ้า
สุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ช่น ค่ารับรอง
ค่าใช้จ่าย กี่ยวกับสถานที่และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จา ป็น
และ กี่ยวข้อง ค่าจ้าง หมาจัดนิทรรศการ ค่าการแสดง
และค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์งาน และ
ค่าใช้จ่ายอื่นที่ กี่ยวข้อง ป็นไปตามระ บียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการ บิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา ข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561–2565) หน้า 6-1/58 ข้อ 54
(สานักปลัดฯ)
โครงการ ฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสม ด็จพระปร มนทรรามา
ธิบดี
ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิร กล้า จ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการดา นินโครงการ ฉลิม
พระชนมพรรษาพระบาทสม ด็จพระปร มนทรรามาธิบดี
ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิร กล้า จ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ 10 ช่น ค่ารับรอง ค่าใช้จ่าย กี่ยวกับสถานที่
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จา ป็นและ กี่ยวข้อง ค่าจ้าง หมา
จัดนิทรรศการ ค่าการแสดง และค่าใช้จ่ายในการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์งาน และค่าใช้จ่ายอื่นที่ กี่ยวข้อง ป็นไป
ตามระ บียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ บิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการ
ส่งนักกีฬา ข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561 – 2565) หน้า 6-1/53 ข้อ 51 (สานักปลัดฯ)

จานวน

500,000 บาท
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โครงการต้นกล้าประชาธิปไตย ใฝ่ใจ รียนรู้สู่หลักปรัชญา ศรษฐกิจ
พอ พียง

จานวน

200,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการดา นินโครงการต้นกล้า
ประชาธิปไตย ใฝ่ใจ รียนรู้สู่หลักปรัชญา ศรษฐกิจพอ พียง
ช่น ค่าใช้จ่าย กี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่
ฝึกอบรม ค่าวัสดุ ครื่อง ขียน และอุปกรณ์ ค่าอาหารว่าง
และ ครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร และค่า
ใช้จ่ายอื่นที่ กี่ยวข้อง ป็นไปตามระ บียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการ ข้ารับ
การฝึกอบรมของ จ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 แผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561–2565) หน้า 6-1/61 ข้อ 57
(กองกิจการสภาฯ)
โครงการประชาธิปไตยกับวิถีชีวิตใหม่ของ ด็ก ยาวชนภายใต้ไทย
แลนด์ 4.0
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการดา นินโครงการประชาธิปไตย
กับวิถีชีวิตใหม่ของ ด็กและ ยาวชนภายใต้ไทยแลนด์ 4.0
ช่น ค่าใช้จ่าย กี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม
ค่าวัสดุ ครื่อง ขียน และอุปกรณ์ ค่าอาหารว่างและ ครื่องดื่ม
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่า ช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ
และค่าใช้จ่ายอื่นที่ กี่ยวข้อง ป็นไปตามระ บียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการ ข้ารับการ
ฝึกอบรมของ จ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561–2565) หน้า 6-1/66 ข้อ 60 (กองกิจการสภาฯ)
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โครงการฝึกอบรมการ สริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในการทางาน
สาหรับบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

จานวน

530,000 บาท

จานวน

711,700 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการดา นินโครงการฝึกอบรม
การ สริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในการทางานสาหรับบุคลากร
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ช่น ค่าใช้จ่าย กี่ยวกับการใช้
และการตกแต่งสถานที่ ค่าอาหารว่างและ ครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าอาหาร ค่า ช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นที่ กี่ยวข้อง
ป็นไปตามระ บียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการ ข้ารับการฝึกอบรมของ จ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ. 2557 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 6-1/73
ข้อ 67 (กองการ จ้าหน้าที่)
โครงการฝึกอบรมปฐมนิ ทศข้าราชการ ข้าราชการครู
และพนักงานจ้าง (ใหม่) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการดา นินโครงการฝึกอบรม
ปฐมนิ ทศข้าราชการ ข้าราชการครูและพนักงานจ้าง (ใหม่)
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ช่น ค่าใช้จ่าย กี่ยวกับ
การใช้และการตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุ ครื่อง ขียนและอุปกรณ์
ค่าอาหารว่างและ ครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร
ค่า ช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นที่ กี่ยวข้อง ป็นไปตามระ บียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ
ข้ารับการฝึกอบรมของ จ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 6-1/71 ข้อ 65
(กองการ จ้าหน้าที่)
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โครงการฝึกอบรม พื่อพัฒนาศักยภาพและทักษะทางวิชาชีพตามสาย จานวน
งาน

หน้า : 29/459

1,164,500 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการดา นินโครงการฝึกอบรม
พื่อพัฒนาศักยภาพและทักษะทางวิชาชีพตามสายงาน ช่น
ค่าใช้จ่าย กี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุ
ครื่อง ขียน และอุปกรณ์ ค่าอาหารว่างและ ครื่องดื่ม
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่า ช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น
ที่ กี่ยวข้อง ป็นไปตามระ บียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ ข้ารับการฝึกอบรม
ของ จ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561-2565) หน้า 6-1/72 ข้อ 66 (กองการ จ้าหน้าที่)
โครงการฝึกอบรมสัมมนาและ/หรือศึกษาดูงาน พื่อพัฒนาศักยภาพ จานวน
บุคลากร และ พิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการดา นินโครงการฝึกอบรม
สัมมนาและ/หรือศึกษาดูงาน พื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร
และ พิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดชัยภูมิ ช่น ค่าใช้จ่าย กี่ยวกับการใช้และการ
ตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุ ครื่อง ขียน และอุปกรณ์ ค่าอาหารว่าง
และ ครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่า ช่าที่พัก
ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นที่ กี่ยวข้อง ป็นไปตามระ บียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
การ ข้ารับการฝึกอบรมของ จ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 6-1/74 ข้อ 68
(กองการ จ้าหน้าที่)

2,000,000 บาท
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โครงการพัฒนาสร้าง สริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน

จานวน

500,000 บาท

จานวน

220,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการดา นินโครงการพัฒนา
สร้าง สริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน
ช่น ค่าใช้จ่าย กี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม
ค่าวัสดุ ครื่อง ขียน และอุปกรณ์ ค่าอาหารว่างและ ครื่องดื่ม
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่า ช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ
และค่าใช้จ่ายอื่นที่ กี่ยวข้อง ป็นไปตามระ บียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการ ข้ารับ
การฝึกอบรมของ จ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 แผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 6-1/35 ข้อ 35 (กองกิจการ
สภาฯ)
โครงการวันท้องถิ่นไทยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการดา นินโครงการวันท้องถิ่นไทย
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ช่น ค่ารับรอง ค่าใช้จ่าย
กี่ยวกับสถานที่และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จา ป็นและ กี่ยวข้อง
ค่าจ้าง หมานิทรรศการ ค่าการแสดง และค่าใช้จ่ายในการ
โฆษณาประชาสัมพันธ์งาน และค่าใช้จ่ายอื่นที่ กี่ยวข้อง
ป็นไปตามระ บียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ บิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง
นักกีฬา ข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2559 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)
หน้า 6-1/46 ข้อ 45 (สานักปลัดฯ)
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โครงการส่ง สริมการมีส่วนร่วมของประชาชนสู่การพัฒนาท้องถิ่น
จังหวัดชัยภูมิ

จานวน

100,000 บาท

จานวน

200,000 บาท

จานวน

400,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการดา นินโครงการส่ง สริม
การมีส่วนร่วมของประชาชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ
ช่น ค่าใช้จ่าย กี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม
ค่าวัสดุ ครื่อง ขียน และอุปกรณ์ ค่าอาหารว่างและ ครื่องดื่ม
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่นที่ กี่ยวข้อง
ป็นไปตามระ บียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการ ข้ารับการฝึกอบรมของ จ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ. 2557 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561–2565)
หน้า 6-1/67 ข้อ 61 (กองกิจการสภาฯ)
โครงการส่ง สริมประชาธิปไตยตามรอยพ่อสู่วิถีพอ พียง
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการดา นินโครงการส่ง สริม
ประชาธิปไตยตามรอยพ่อสู่วิถีพอ พียง ช่น ค่าใช้จ่าย กี่ยวกับ
การใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าวัสดุ ครื่อง ขียน
และอุปกรณ์ ค่าอาหารว่างและ ครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร
ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่นที่ กี่ยวข้อง ป็นไปตามระ บียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และ
การ ข้ารับการฝึกอบรมของ จ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561–2565) หน้า 6-1/41 ข้อ 40
(กองกิจการสภาฯ)
โครงการ สริมสร้างศักยภาพให้กับผู้นาชุมชนท้องถิ่น
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการดา นินโครงการ สริมสร้าง
ศักยภาพให้กับผู้นาชุมชนท้องถิ่น ช่น ค่าใช้จ่าย กี่ยวกับ
การใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าวัสดุ ครื่อง ขียน
และอุปกรณ์ ค่าอาหารว่างและ ครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร
ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่นที่ กี่ยวข้อง ป็นไปตามระ บียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และ
การ ข้ารับการฝึกอบรมของ จ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561–2565) หน้า 6-1/44 ข้อ 44
(กองกิจการสภาฯ)
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โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ สร้างสรรค์ ความสัมพันธ์ จานวน
มวลชนท้องถิ่น

50,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการดา นินโครงการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ สร้างสรรค์ ความสัมพันธ์มวลชน
ท้องถิ่น ช่น ค่า ตรียมสนามแข่งขัน ค่าอุปกรณ์กีฬา
ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าถ้วยรางวัล และค่าใช้จ่ายอื่น
ที่ กี่ยวข้อง ป็นไปตามระ บียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การ บิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา
และการส่งนักกีฬา ข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
หน้า 6-1/34 ข้อ 34 (กองกิจการสภาฯ)
โครงการอบรม พิ่มความรู้แก่บุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ชัยภูมิ
กี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540

จานวน

107,400 บาท

จานวน

1,614,800 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการดา นินโครงการอบรม
พิ่มความรู้แก่บุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
กี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
พ.ศ. 2540 ช่น ค่าใช้จ่าย กี่ยวกับการใช้และการตกแต่ง
สถานที่ฝึกอบรม ค่าวัสดุ ครื่อง ขียน และอุปกรณ์
ค่าอาหารว่างและ ครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร
ค่า ช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นที่ กี่ยวข้อง
ป็นไปตามระ บียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม และการ ข้ารับการฝึกอบรมของ จ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
หน้า 6-1/51 ข้อ 49 (สานักปลัดฯ)
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม

181
วันที่พิมพ์ : 2/9/2563 19:14:56

1. พื่อจ่าย ป็นค่าซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สิน
ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ชัยภูมิ พื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ป็นไปตาม
หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
และด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1752 ลงวันที่ 6
สิงหาคม 2556 (สานักปลัดฯ 1,000,000 บาท)
2. พื่อจ่าย ป็นค่าซ่อมแซมบารุงรักษายานพาหนะ
รถยนต์ส่วนกลางที่ใช้ในการปฏิบัติงานขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ป็นไปตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว254 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563
(สานักปลัดฯ 252,000 บาท)
3. พื่อจ่าย ป็นค่าซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สิน
ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ชัยภูมิ พื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ป็นไปตาม
หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
และด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1752 ลงวันที่ 6
สิงหาคม 2556 (กองกิจการสภาฯ 50,000 บาท)
4. พื่อจ่าย ป็นค่าซ่อมแซมบารุงรักษายานพาหนะ
รถยนต์ส่วนกลางที่ใช้ในการปฏิบัติงานขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ป็นไปตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว254 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563
(กองกิจการสภาฯ 24,500 บาท)
5. พื่อจ่าย ป็นค่าซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สิน
ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ชัยภูมิ พื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ป็นไปตาม
หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก

หน้า : 33/459
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ที่ มท 0808.2/ว1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
และด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1752 ลงวันที่ 6
สิงหาคม 2556 (กองการ จ้าหน้าที่ 100,000 บาท)
6. พี่อจ่าย ป็นค่าซ่อมแซมบารุงรักษายานพาหนะ
รถยนต์ส่วนกลางที่ใช้ในการปฏิบัติงานขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ป็นไปตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว254 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563
(กองการ จ้าหน้าที่ 18,400 บาท)
7. พื่อจ่าย ป็นค่าซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สิน
ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ชัยภูมิ พื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ป็นไปตาม
หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
และด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1752 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556
(หน่วยตรวจสอบภายใน 100,000 บาท)
8. พี่อจ่าย ป็นค่าซ่อมแซมบารุงรักษายานพาหนะ
รถยนต์ส่วนกลางที่ใช้ในการปฏิบัติงานขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ป็นไปตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว254 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563
(หน่วยตรวจสอบภายใน 69,900 บาท)
ค่าวัสดุ

รวม

4,990,500 บาท
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วัสดุสานักงาน
1. พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวัสดุสานักงาน สาหรับ
ใช้ในราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ช่นกระดาษ ปากกา ดินสอ แบบพิมพ์ แฟ้ม ซอง
ลวด ย็บกระดาษ น้าดื่มสาหรับบริการประชาชน
ในสานักงาน ฯลฯ ป็นไปตามหนังสือกรมส่ง สริม
การปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และ ด่วนที่สุด ที่ มท
0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
(สานักปลัดฯ 500,000 บาท)
2. พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวัสดุสานักงาน สาหรับ
ใช้ในราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ แบบพิมพ์ แฟ้ม ซอง
ลวด ย็บกระดาษ น้าดื่มสาหรับบริการประชาชน
ในสานักงาน ฯลฯ ป็นไปตามหนังสือกรมส่ง สริม
การปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และ ด่วนที่สุด ที่ มท
0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
(กองกิจการสภาฯ 200,000 บาท)
3. พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวัสดุสานักงาน สาหรับ
ใช้ในราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ แบบพิมพ์ แฟ้ม ซอง
ลวด ย็บกระดาษ น้าดื่มสาหรับบริการประชาชน
ในสานักงาน ฯลฯ ป็นไปตามหนังสือกรมส่ง สริม
การปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และ ด่วนที่สุด ที่ มท
0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
(กองการ จ้าหน้าที่ 200,000 บาท)
4. พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวัสดุสานักงาน สาหรับ

จานวน

975,000 บาท
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ใช้ในราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ แบบพิมพ์ แฟ้ม ซอง
ลวด ย็บกระดาษ น้าดื่มสาหรับบริการประชาชน
ในสานักงาน ฯลฯ ป็นไปตามหนังสือกรมส่ง สริม
การปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และ ด่วนที่สุด ที่ มท
0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
(หน่วยตรวจสอบภายใน 75,000 บาท)
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุและอุปกรณ์
กี่ยวกับระบบไฟฟ้าแสงสว่าง สาหรับใช้ในราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ช่น สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตช์
ไฟฟ้า หลอดไฟ ฟิวส์ บรก กอร์ ฯลฯ ป็นไปตามหนังสือ
กรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 (สานักปลัดฯ)

จานวน

300,000 บาท
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วัสดุงานบ้านงานครัว
1. พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สาหรับ
ใช้ในราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ช่น แปรง
ไม้กวาด ฯลฯ ป็นไปตามหนังสือกรมส่ง สริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน
2558 และ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27
มิถุนายน 2559 (สานักปลัดฯ 300,000 บาท)
2. พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สาหรับ
ใช้ในราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ช่น แปรง
ไม้กวาด ฯลฯ ป็นไปตามหนังสือกรมส่ง สริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน
2558 และ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27
มิถุนายน 2559 (กองกิจการสภาฯ 60,000 บาท)
3. พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สาหรับ
ใช้ในราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ช่น แปรง
ไม้กวาด ฯลฯ ป็นไปตามหนังสือกรมส่ง สริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน
2558 และ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27
มิถุนายน 2559 (กองการ จ้าหน้าที่ 200,000 บาท)
4. พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สาหรับ
ใช้ในราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ช่น แปรง
ไม้กวาด ฯลฯ ป็นไปตามหนังสือกรมส่ง สริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน
2558 และ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27
มิถุนายน 2559 (หน่วยตรวจสอบภายใน 18,500 บาท)

จานวน

578,500 บาท
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วัสดุก่อสร้าง

จานวน

300,000 บาท

จานวน

300,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง สาหรับใช้ในราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ช่น สี แปรงทาสี ท่อน้าและ
อุปกรณ์ประปา ฯลฯ ป็นไปตามหนังสือกรมส่ง สริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน
2558 และ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27
มิถุนายน 2559 (สานักปลัดฯ)
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สาหรับ
รถยนต์ส่วนกลาง ยานพาหนะต่าง ๆ ที่ใช้ในราชการขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ช่น แบต ตอรี่ แม่แรง ไขควง
น้ามัน บรก น็อตและสกรู ฯลฯ ป็นไปตามหนังสือกรมส่ง สริม
การปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่
9 มิถุนายน 2558 และ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่
27 มิถุนายน 2559 (สานักปลัดฯ)
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วัสดุ ชื้อ พลิงและหล่อลื่น

จานวน

1,260,000 บาท

จานวน

500,000 บาท

1. พื่อจ่าย ป็นค่าวัสดุ ชื้อ พลิงและหล่อลื่น สาหรับ
รถยนต์ส่วนกลางยานพาหนะต่าง ๆ ที่ใช้ในราชการของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว254 ลงวันที่
15 มกราคม 2563 (สานักปลัดฯ 1,070,000 บาท)
2. พื่อจ่าย ป็นค่าวัสดุ ชื้อ พลิงและหล่อลื่น สาหรับ
รถยนต์ส่วนกลาง ยานพาหนะต่าง ๆ ที่ใช้ในราชการของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว254 ลงวันที่
15 มกราคม 2563 (กองกิจการสภาฯ 104,600 บาท)
3. พื่อจ่าย ป็นค่าวัสดุ ชื้อ พลิงและหล่อลื่น สาหรับ
รถยนต์ส่วนกลาง ยานพาหนะต่างๆ ที่ใช้ในราชการของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว254 ลงวันที่
15 มกราคม 2563 (กองการ จ้าหน้าที่ 61,400 บาท)
4. พื่อจ่าย ป็นค่าวัสดุ ชื้อ พลิงและหล่อลื่น สาหรับ
รถยนต์ส่วนกลาง ยานพาหนะต่าง ๆ ที่ใช้ในราชการของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว254 ลงวันที่
15 มกราคม 2563 (หน่วยตรวจสอบภายใน 24,000 บาท)

วัสดุการ กษตร
พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวัสดุการ กษตร ช่น ปุ๋ย ยาป้องกัน
และกาจัดศัตรูพืชและสัตว์ วัสดุ พาะชา ฯลฯ สาหรับใช้ในการ
ดูแลบารุงรักษาสวนสาธารณะ และอาคารสถานที่ที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบหรือตามแผนงานโครงการที่กาหนด ป็นไป
ตามหนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท
0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และ ด่วนที่สุด ที่ มท
0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 (สานักปลัดฯ)
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วัสดุโฆษณาและ ผยแพร่
พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและ ผยแพร่ สาหรับ
ใช้ในราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ช่น
แบต ตอรี่กล้อง น้ายาล้างกล้อง ถ่านชาร์จกล้อง ลนส์
ขาตั้งกล้อง และอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง ป็นไปตามหนังสือ
กรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 (สานักปลัดฯ)

จานวน

57,000 บาท
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วัสดุคอมพิว ตอร์
1. พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิว ตอร์ สาหรับ
ใช้ในราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ช่น
หมึก ครื่องพิมพ์ อุปกรณ์บันทึกข้อมูล แป้นพิมพ์ มาส์ ฯลฯ
ป็นไปตามหนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และ ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
(สานักปลัดฯ 300,000 บาท)
2. พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิว ตอร์ สาหรับ
ใช้ในราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ช่น
หมึก ครื่องพิมพ์ อุปกรณ์บันทึกข้อมูล แป้นพิมพ์ มาส์ ฯลฯ
ป็นไปตามหนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และ ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
(กองกิจการสภาฯ 100,000 บาท)
3. พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิว ตอร์ สาหรับ
ใช้ในราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ช่น
หมึก ครื่องพิมพ์ อุปกรณ์บันทึกข้อมูล แป้นพิมพ์ มาส์ ฯลฯ
ป็นไปตามหนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และ ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
(กองการ จ้าหน้าที่ 200,000 บาท)
4. พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิว ตอร์ สาหรับ
ใช้ในราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ช่น
หมึก ครื่องพิมพ์ อุปกรณ์บันทึกข้อมูล แป้นพิมพ์ มาส์ ฯลฯ
ป็นไปตามหนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และ ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
(หน่วยตรวจสอบภายใน 120,000 บาท)

จานวน

720,000 บาท
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ค่าสาธารณูปโภค

รวม

520,000 บาท

ค่าบริการไปรษณีย์

จานวน

500,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

รวม

7,927,224 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าฝากส่งไปรษณีย์ อกสารทางราชการ
ค่าธนาณัติในราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
(สานักปลัดฯ)
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการ ช่าพื้นที่ ก็บข้อมูล สาหรับ
ก็บไฟล์ภาพและไฟล์วิดีโอกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดชัยภูมิ และค่าใช้จ่ายอื่นที่ กี่ยวข้อง (สานักปลัดฯ)
งบลงทุน
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ค่าครุภัณฑ์

รวม

7,927,224 บาท

จานวน

154,000 บาท

ครุภัณฑ์สานักงาน
ครื่องปรับอากาศ
1. พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อ ครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน
แบบติดผนัง ขนาดไม่ต่ากว่า 24,000 บีทียู จานวน 4 ครื่อง ๆ
ละ 28,000 บาท ตั้งงบประมาณตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ของสานักงบประมาณ แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561-2565) พิ่ม ติม ฉบับที่ 7 ผ.03 หน้า 1
ข้อ 1 (หน่วยตรวจสอบภายใน 112,000 บาท)
โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- ขนาดไม่ต่ากว่า 24,000 บีทียู
- ราคาที่กาหนด ป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง
- ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
และฉลากประหยัดไฟฟ้า บอร์ 5
- ป็น ครื่องปรับอากาศที่ประกอบสา ร็จรูป
ทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความ ย็นและหน่วยระบายความร้อน
จากโรงงาน ดียวกัน
- มีความหน่วง วลาการทางานของคอม พรส ซอร์
- การจัดซื้อ ครื่องปรับอากาศนอก หนือจากการ
พิจารณาด้านราคาแล้ว พื่อ ป็นการประหยัดพลังงาน
ควรพิจารณาจัดซื้อ ครื่องปรับอากาศที่มีค่าประสิทธิภาพ
พลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกว่า
- การติดตั้ง ครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน
ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตช์ 1 ตัว ท่อทองแดง
ไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 มตร สายไฟยาวไม่ กิน 15 มตร
2. พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อ ครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน
แบบติดผนัง ขนาดไม่ต่ากว่า 18,000 บีทียู จานวน 2 ครื่อง ๆ
ละ 21,000 บาท ตั้งงบประมาณตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ของสานักงบประมาณ แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561-2565) พิ่ม ติม ฉบับที่ 7 ผ.03 หน้า 1
ข้อ 1 (หน่วยตรวจสอบภายใน 42,000 บาท)
โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- ขนาดไม่ต่ากว่า 18,000 บีทียู
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- ราคาที่กาหนด ป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง
- ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
และฉลากประหยัดไฟฟ้า บอร์ 5
- ป็น ครื่องปรับอากาศที่ประกอบสา ร็จรูปทั้งชุด
ทั้งหน่วยส่งความ ย็นและหน่วยระบายความร้อน
จากโรงงาน ดียวกัน
- มีความหน่วง วลาการทางานของคอม พรส ซอร์
- การจัดซื้อ ครื่องปรับอากาศนอก หนือจากการ
พิจารณาด้านราคาแล้ว พื่อ ป็นการประหยัดพลังงาน
ควรพิจารณาจัดซื้อ ครื่องปรับอากาศที่มีค่าประสิทธิภาพ
พลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกว่า
- การติดตั้ง ครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน
ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตช์ 1 ตัว ท่อทองแดง
ไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 มตร สายไฟยาวไม่ กิน 15 มตร
ตู้ หล็กแบบ 4 ลิ้นชัก
พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อตู้ หล็กแบบ 4 ลิ้นชัก
จานวน 1 ตู้ ตั้งงบประมาณตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ของสานักงบประมาณ แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561-2565) พิ่ม ติม ฉบับที่ 1 ผ.03 หน้า 12
ข้อ 19 (สานักปลัดฯ) โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- มีหูลิ้นชัก
- คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
(มอก.)

จานวน

7,000 บาท
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ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
รถยนต์ตรวจการณ์
พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตร
กระบอกสูบ ไม่ต่ากว่า 2,000 ซีซี หรือกาลัง ครื่องยนต์
สูงสุดไม่ต่ากว่า 100 กิโลวัตต์ ครื่องยนต์ บนซิน
แบบขับ คลื่อน 2 ล้อ จานวน 1 คัน ตั้งงบประมาณ
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสานักงบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) พิ่ม ติม ฉบับที่ 1
แก้ไขครั้งที่ 5/2563 ผ.03 หน้า 95 ข้อ 120 (สานักปลัดฯ)
โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- ป็นรถยนต์นั่ง 4 ประตู ( ข้า – ออก)
- ป็นราคารวม ครื่องปรับอากาศ ฟิล์มกรองแสง
และป้องกันสนิม
- มีอุปกรณ์อานวยความสะดวกมาตรฐาน คือ
ครื่องปรับอากาศ วิทยุ และอุปกรณ์มาตรฐานโรงงาน
- ความสูงใต้ท้องรถ (ระยะต่าสุดถึงพื้น)
ไม่น้อยกว่า 180 มิลลิ มตร
- โครงสร้างหลังคา ป็นชิ้น ดียวตลอดคัน
- มีประตูด้านหลัง
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

จานวน

1,384,000 บาท
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ระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
พร้อมติดตั้งบนหลังคาอาคารสานักงานองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
พื่อจ่าย ป็นค่าครุภัณฑ์ระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วย
พลังงานแสงอาทิตย์พร้อมติดตั้งบนหลังคาอาคารสานักงาน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ จานวน 1 ชุด ป็นครุภัณฑ์
ที่ติดตั้งพร้อมกัน ป็นระบบ ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ของสานักงบประมาณ ตั้งงบประมาณตามราคาท้องตลาด
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) พิ่ม ติม ฉบับที่ 11
ผ.03 หน้า 9 ข้อ 6 (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
รายละ อียดดังนี้
1. แผง ซลล์แสงอาทิตย์ ชนิด mono crystalline ขนาด
440 วัตต์ จานวน 214 ชุด หรือกาลังไฟฟ้ารวมไม่น้อยกว่า
94,160 วัตต์ โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- แผง ซลล์แสงอาทิตย์แบบผลึกชนิด Mono
crystalline Silicon Module มีพิกัดกาลังไฟฟ้า อาต์พุต
สูงสุดไม่น้อยกว่า 440 วัตต์ (Wp) ต่อแผง
- มีคุณสมบัติทางไฟฟ้าที่สภาวะ Standard Test
Condition (STC.) ค่าแรงดันไฟฟ้าวงจร ปิด Voc. ของ
แผง ซลล์ฯ ไม่น้อยกว่า 45.5 โวลต์ แรงดันไฟฟ้าที่กาลัง
ไฟฟ้าสูงสุด Vmp. ไม่น้อยกว่า 38 โวลต์
- มีคุณสมบัติทางไฟฟ้าที่สภาวะ Standard Test
Condition (STC.) ค่ากระแสไฟฟ้าลัดวงจร Isc ของแผง ซลล์ฯ
ไม่น้อยกว่า 9.10 แอมแปร์ กระแสไฟฟ้าที่กาลังไฟฟ้าสูงสุด Imp.
ไม่น้อยกว่า 8.37 แอมแปร์
- น้าหนักของแผง ซลล์แสงอาทิตย์ ไม่ กิน 23.2
กิโลกรัมต่อแผง
- แผ่น ซลล์แสงอาทิตย์ จะต้องมีขนาด ส้นผ่าน
ศูนย์กลางของแต่ละ ซลล์ไม่น้อยกว่า 15.5 ซนติ มตร
- รายละ อียดตามคุณลักษณะที่กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรมกาหนด
2. ระบบอิน วอร์ ตอร์ปรับรอบมอ ตอร์ 3 ฟส
ขนาดไม่น้อยกว่า 110 กิโลวัตต์ จานวน 1 ระบบ โดยมี

จานวน

6,005,524 บาท
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คุณลักษณะดังนี้
- ป็นอุปกรณ์ที่ทาหน้าที่แปลงไฟฟ้ากระแสตรง
ไป ป็นไฟฟ้ากระแสสลับ ที่มีกาลังไฟฟ้าขา ข้าการผลิตไฟฟ้า
กระแสตรงไม่น้อยกว่า 110 กิโลวัตต์
- หน้าจอแสดงผล
แบบ LED ,Bluetooth + APP/ RS485
(optional : WiFi, Ethernet)
- รายละ อียดตามคุณลักษณะที่กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรมกาหนด
3. ระบบโปรแกรมการจัดการพลังงานอัจฉริยะ
จานวน 1 ระบบ โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- ป็นระบบที่สามารถตรวจติดตามการผลิตพลังงาน
ไฟฟ้าด้วยแผงโซล่า ซลล์และระบบกระแสไฟฟ้าหลักจาก
แหล่งของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้ใน วลา ดียวกันและ
ป็นปัจจุบัน
- ป็นระบบแสดงผลวิ คราะห์และตรวจติดตามการผลิต
พลังงานไฟฟ้าและการใช้พลังงานไฟฟ้า ที่รับประกันการผลิต
ไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 85% ของค่าพลังงานสูงสุดที่ผลิตได้
- รายละ อียดตามคุณลักษณะที่กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรมกาหนด
4. ระบบรี ลย์ จานวน 1 ระบบ โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- อุปกรณ์ที่ใช้ในการตัดตอนวงจรของระบบไฟฟ้า
กระแสตรงและกระแสสลับ
- สายไฟฟ้าที่ใช้ในระบบ ซลล์แสงอาทิตย์
ต้อง ป็นไปตามมาตรฐาน
- รายละ อียดตามคุณลักษณะที่กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรมกาหนด

หน้า : 47/459
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ครุภัณฑ์โฆษณาและ ผยแพร่
กล้องภาพนิ่งดิจิตอล
พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อกล้องภาพนิ่งดิจิตอล
แบบถอด ปลี่ยน ลนส์กล้องได้ สาหรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานสานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ชัยภูมิ จานวน 2 ตัว ๆ ละ 40,000 บาท ป็นครุภัณฑ์
ที่ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งงบประมาณ
ตามราคาท้องตลาด แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561 – 2565) ผ.03 หน้า 7 ข้อ 15
(สานักปลัดฯ) รายละ อียดดังนี้
- ความละ อียดไม่น้อยกว่า 26.2 ล้านพิก ซล
สามารถ ชื่อมต่อ NFC, WIFI, BLUETOOTH, MINIHDMI,
USB 2.0

จานวน

80,000 บาท
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กล้องวีดิโอ ( ล็ก)
พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อกล้องวีดิโอ ( ล็ก) สาหรับ
ใช้ในการปฏิบัติงานสานักปลัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดชัยภูมิ จานวน 1 ตัว ป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งงบประมาณ
ตามราคาท้องตลาด แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561 – 2565) ผ.03 หน้า 7 ข้อ 17 (สานักปลัดฯ)
รายละ อียดดังนี้
- บันทึกข้อมูลในระบบดิจิตอล ขนาด
ไม่น้อยกว่า 32 GB
- บันทึกภาพวีดีทัศน์ระบบดิจิตอลชนิดมือถือ
(Handheld) ความละ อียดสูงระดับ 4K (UHD)/FHD
Camcorder
- ใช้หน่วยรับภาพ High-Image-Quality
- High-Sensitivity ชนิด MOS ขนาด
ไม่น้อยกว่า 1.0
- มี ลนส์ซูมที่ติดมากับตัวกล้องขนาด
ไม่น้อยกว่า 15 ท่า แบบ Optical
- มีวงแหวนในการปรับระยะชัด (Focus)
การซูมภาพ (Zoom) และปรับรูรับแสง (Iris)
- รองรับการบันทึกแบบ FHD ที่บิต รท
ไม่น้อยกว่า 50 Mbps
- มีช่องใส่สื่อบันทึกข้อมูล SD CARD
ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง
- มีจอภาพสีชนิด LCD Touch screen
พื่อแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า 3.5 นิ้ว
มีความละ อียดไม่น้อยกว่า 1,150,000 Dots pixels
- มีช่องมองภาพ (Viewfinder) ขนาด
ไม่ กิน 0.24 นิ้ว แบบ EVF ที่มีความละ อียด
ไม่น้อยกว่า 1,500,000 Dots Pixels

ครุภัณฑ์คอมพิว ตอร์

จานวน

50,000 บาท

198
หน้า : 50/459

วันที่พิมพ์ : 2/9/2563 19:14:56

ครื่องคอมพิว ตอร์
1. พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อ ครื่องคอมพิว ตอร์ สาหรับ
งานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า19 นิ้ว)
จานวน 1 ครื่อง ตั้งงบประมาณตาม กณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิว ตอร์ ของกระทรวงดิจิทัล พื่อ ศรษฐกิจและสังคม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) พิ่ม ติม ฉบับที่ 1
ผ.03 หน้า 2 ข้อ 4 (สานักปลัดฯ 22,000 บาท)
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า
6 แกนหลัก (6 core) โดยมีความ ร็วสัญญาณนาฬิกา
พื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz และมี ทคโนโลยี พิ่ม
สัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถ
ในการประมวลผลสูง จานวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) ดียวกัน
ขนาดไม่น้อยกว่า 9 MB
- มีหน่วยประมวลผล พื่อแสดงภาพ โดยมี
คุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
1) ป็นแผงวงจร พื่อแสดงภาพแยกจาก
แผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจาขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
2) มีหน่วยประมวลผล พื่อแสดงภาพติดตั้ง
อยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing
Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจาหลักในการแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
3) มีหน่วยประมวลผล พื่อแสดงภาพที่มี
ความสามารถในการใช้หน่วยความจาหลักในการ
แสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
- มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR4
หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัด ก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกว่า
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State
Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จานวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย
- มีช่อง ชื่อมต่อระบบ ครือข่าย (Network Interface)

จานวน
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แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า
1 ช่อง
- มีช่อง ชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0
หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และ มาส์
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว
จานวน 1 หน่วย
- ราคาที่กาหนดรวมภาษีมูลค่า พิ่ม ค่าขนส่ง
และค่าติดตั้งแล้ว
- มีการรับประกันผลิตภัณฑ์ ป็น วลาไม่น้อยกว่า 1 ปี
2. พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อ ครื่องคอมพิว ตอร์ All In One
สาหรับงานประมวลผล จานวน 1 ครื่อง ตั้งงบประมาณ
ตาม กณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิว ตอร์ของกระทรวงดิจิทัล พื่อ
ศรษฐกิจและสังคม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
พิ่ม ติม ฉบับที่ 1 ผ.03 หน้า 11 ข้อ 18
(สานักปลัดฯ 23,000 บาท) โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า
4 แกนหลัก (4 core) โดยมีความ ร็วสัญญาณนาฬิกา
พื้นฐานไม่น้อยกว่า 1.6 GHz และมี ทคโนโลยี
พิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถ
ในการประมวลผลสูง จานวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วย
ความจาแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level)
ดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB
- มีหน่วยประมวลผล พื่อแสดงภาพ โดยมี
คุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
1) มีหน่วยประมวลผล พื่อแสดงภาพติดตั้ง
อยู่บนแผงวงจรหลักที่มีความสามารถในการใช้หน่วย
ความจาแยกจากหน่วยความจาหลักขนาดไม่น้อยกว่า
2 GB
2) มีหน่วยประมวลผล พื่อแสดงภาพที่มี
ความสามารถในการใช้หน่วยความจาหลักในการ
แสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB

หน้า : 51/459
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- มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR4
หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัด ก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State
Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จานวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน
(Internal) หรือภายนอก (External) จานวน 1 หน่วย
- มีช่อง ชื่อมต่อระบบ ครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า
1 ช่อง
- มีช่อง ชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0
หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และ มาส์
- มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไม่น้อยกว่า
21 นิ้ว ความละ อียดแบบ FHD (1920x1080)
- สามารถใช้งาน Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac)
และ Bluetooth
- ราคาที่กาหนดรวมภาษีมูลค่า พิ่ม ค่าขนส่ง
และค่าติดตั้งแล้ว
- มีการรับประกันผลิตภัณฑ์ ป็น วลาไม่น้อยกว่า 1 ปี
ครื่องคอมพิว ตอร์โน้ตบุ๊ก

จานวน
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1. พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อ ครื่องคอมพิว ตอร์โน้ตบุ๊ก
สาหรับงานสานักงาน จานวน 1 ครื่อง ตั้งงบประมาณ
ตาม กณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิว ตอร์ของกระทรวงดิจิทัล พื่อ
ศรษฐกิจและสังคม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
พิ่ม ติม ฉบับที่ 1 ผ.03 หน้า 11 ข้อ 18
(สานักปลัดฯ 16,000 บาท) โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า
2 แกนหลัก (2 core) โดยมีความ ร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน
ไม่น้อยกว่า 2.0 GHz และมี ทคโนโลยี พิ่มสัญญาณนาฬิกา
ได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง
จานวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) ดียวกัน
ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB
- มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR4
หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัด ก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จานวน 1 หน่วย
- มีจอภาพที่รองรับความละ อียดไม่น้อยกว่า
1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว
- มีช่อง ชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0
หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
- มีช่อง ชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA
จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่อง ชื่อมต่อระบบ ครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า
1 ช่อง
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi
(IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth
- ราคาที่กาหนดรวมภาษีมูลค่า พิ่ม ค่าขนส่ง
และค่าติดตั้งแล้ว
- มีการรับประกันผลิตภัณฑ์ ป็น วลาไม่น้อยกว่า 1 ปี
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2. พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อ ครื่องคอมพิว ตอร์โน้ตบุ๊ก
สาหรับงานประมวลผล จานวน 1 ครื่อง ตั้งงบประมาณ
ตาม กณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิว ตอร์ของกระทรวงดิจิทัล พื่อ
ศรษฐกิจและสังคม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
พิ่ม ติม ฉบับที่ 1 แก้ไขครั้งที่ 5/2563 ผ.03 หน้า 2 ข้อ 4
(สานักปลัดฯ 22,000 บาท) โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า
4 แกนหลัก (4 core) จานวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะ
อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
1) ในกรณีที่มีหน่วยความจา แบบ Cache Memory
รวมในระดับ (Level) ดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB
ต้องมีความ ร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.3 GHz
และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics
Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 10 แกน หรือ
2) ในกรณีที่มีหน่วยความจา แบบ Cache Memory
รวมในระดับ (Level) ดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB
ต้องมีความ ร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 1.8 GHz
และมี ทคโนโลยี พิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้
ความสามารถในการประมวลผลสูง
- มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR4
หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB
- มีหน่วยจัด ก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จานวน 1 หน่วย
- มีจอภาพที่รองรับความละ อียดไม่น้อยกว่า
1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว
- มีช่อง ชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0
หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
- มีช่อง ชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA
จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่อง ชื่อมต่อระบบ ครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า
1 ช่อง
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi
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(IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth
- ราคาที่กาหนดรวมภาษีมูลค่า พิ่ม ค่าขนส่ง
และค่าติดตั้งแล้ว
- มีการรับประกันผลิตภัณฑ์ ป็น วลาไม่น้อยกว่า 1 ปี
3. พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อ ครื่องคอมพิว ตอร์โน้ตบุ๊ก
สาหรับงานสานักงาน จานวน 3 ชุด ๆ ละ 31,800 บาท
ตั้งงบประมาณตาม กณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิว ตอร์
ของกระทรวงดิจิทัล พื่อ ศรษฐกิจและสังคม แผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) พิ่ม ติม ฉบับที่ 7 ผ.03
หน้า 1 ข้อ 2 (หน่วยตรวจสอบภายใน 95,400 บาท)
แต่ละชุดประกอบด้วย
(1) ครื่องคอมพิว ตอร์โน้ตบุ๊ก สาหรับงานสานักงาน
จานวน 1 ครื่อง ๆ ละ 16,000 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้น
ฐาน ดังนี้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า
2 แกนหลัก (2 core) โดยมีความ ร็วสัญญาณนาฬิกา
พื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.0 GHz และมี ทคโนโลยี พิ่มสัญญาณ
นาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง
จานวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) ดียวกัน
ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB
- มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR4
หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัด ก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จานวน 1 หน่วย
- มีจอภาพที่รองรับความละ อียดไม่น้อยกว่า
1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว
- มีช่อง ชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0
หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
- มีช่อง ชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA
จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
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- มีช่อง ชื่อมต่อระบบ ครือข่าย
(Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T
หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi
(IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth
(2) ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสาหรับ ครื่อง
คอมพิว ตอร์ และ ครื่องคอมพิว ตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิ
การใช้งานประ ภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM)
ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จานวน 1 ชุด ๆ ละ
3,800 บาท
(3) ชุดโปรแกรมจัดการสานักงาน ที่มีลิขสิทธิ์
ถูกต้องตามกฎหมาย จานวน 1 ชุด ๆ ละ 12,000 บาท
(4) ราคาที่กาหนดรวมภาษีมูลค่า พิ่ม ค่าขนส่ง
และค่าติดตั้งแล้ว
(5) มีการรับประกันผลิตภัณฑ์ ป็น วลาไม่น้อยกว่า 1 ปี
ครื่องพิมพ์

จานวน

34,300 บาท
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1. พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อ ครื่องพิมพ์ฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง
ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จานวน 1 ครื่อง
ตั้งงบประมาณตาม กณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิว ตอร์ของกระทรวงดิจิทัล
พื่อ ศรษฐกิจและสังคม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
พิ่ม ติม ฉบับที่ 1 ผ.03 หน้า 11 ข้อ 18
(สานักปลัดฯ 4,300 บาท) โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- ป็น ครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง
ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
- มีความละ อียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า
1,200x1,200 dpi
- มีความ ร็วในการพิมพ์ร่างขาวดาสาหรับกระดาษ
ขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 19 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพ
ต่อนาที (ipm)
- มีความ ร็วในการพิมพ์ร่างสีสาหรับกระดาษขนาด A4
ไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 5 ภาพต่อนาที (ipm)
- มีช่อง ชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า
จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
- ราคาที่กาหนดรวมภาษีมูลค่า พิ่ม ค่าขนส่ง
และค่าติดตั้งแล้ว
- มีการรับประกันผลิตภัณฑ์ ป็น วลาไม่น้อยกว่า 1 ปี
2. พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อ ครื่องพิมพ์ Multifunction
ล ซอร์ หรือ LED สี จานวน 1 ครื่อง ตั้งงบประมาณ
ตาม กณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิว ตอร์ของกระทรวงดิจิทัล พื่อ
ศรษฐกิจและสังคม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
พิ่ม ติม ฉบับที่ 1 แก้ไขครั้งที่ 5/2563 ผ.03 หน้า 2 ข้อ 4
(สานักปลัดฯ 15,000 บาท) โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- ป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถ ป็น Printer, Copier
และ Scanner ภายใน ครื่อง ดียวกัน
- มีความละ อียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
- มีความ ร็วในการพิมพ์ขาวดาสาหรับกระดาษ A4
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ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)
- มีความ ร็วในการพิมพ์สีสาหรับกระดาษ A4
ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)
- มีหน่วยความจา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า
256 MB
- สามารถสแกน อกสาร ขนาด A4
(ขาวดา และ สี) ได้
- มีความละ อียดในการสแกนสูงสุด
ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีถาดป้อน อกสารอัตโนมัติ
(Auto Document Feed)
- สามารถถ่ายสา นา อกสารได้ทั้งสีและขาวดา
- สามารถทาสา นาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สา นา
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 ปอร์ ซ็นต์
- มีช่อง ชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือ
ดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่อง ชื่อมต่อระบบ ครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
หรือ สามารถใช้งานผ่าน ครือข่ายไร้สาย Wi-Fi
(IEEE 802.11b, g, n) ได้
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
- ราคาที่กาหนดรวมภาษีมูลค่า พิ่ม ค่าขนส่ง
และค่าติดตั้งแล้ว
- มีการรับประกันผลิตภัณฑ์ ป็น วลาไม่น้อยกว่า 1 ปี
3. พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อ ครื่องพิมพ์ ล ซอร์ หรือ
LED ขาวดา ชนิด Network แบบที่ 2 (38 หน้า/นาที)
จานวน 1 ครื่อง ตั้งงบประมาณตาม กณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิว ตอร์ของกระทรวงดิจิทัล พื่อ ศรษฐกิจและสังคม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) พิ่ม ติม ฉบับที่ 1
แก้ไขครั้งที่ 5/2563 ผ.03 หน้า 3 ข้อ 4
(สานักปลัดฯ 15,000 บาท) โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีความละ อียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า
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1,200x1,200 dpi
- มีความ ร็วในการพิมพ์สาหรับกระดาษ A4
ไม่น้อยกว่า 38 หน้าต่อนาที (ppm)
- สามารถพิมพ์ อกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
- มีหน่วยความจา (Memory)
ขนาดไม่น้อยกว่า 256 MB
- มีช่อง ชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0
หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่อง ชื่อมต่อระบบ ครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า
1 ช่อง หรือสามารถใช้งานผ่าน ครือข่ายไร้สาย Wi-Fi
(IEEE 802.11b, g, n) ได้
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
- ราคาที่กาหนดรวมภาษีมูลค่า พิ่ม ค่าขนส่ง
และค่าติดตั้งแล้ว
- มีการรับประกันผลิตภัณฑ์ ป็น วลาไม่น้อยกว่า 1 ปี
ครื่องสารองไฟฟ้า
พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อ ครื่องสารองไฟฟ้า
ขนาด 800 VA จานวน 2 ครื่อง ๆ ละ 2,500 บาท
ตั้งงบประมาณตาม กณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิว ตอร์
ของกระทรวงดิจิทัล พื่อ ศรษฐกิจและสังคม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) พิ่ม ติม
ฉบับที่ 1 ผ.03 หน้า 11 ข้อ 18
(สานักปลัดฯ 5,000 บาท) โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน
ดังนี้
- มีกาลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า
800 VA (480 Watts)
- สามารถสารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
- ราคาที่กาหนดรวมภาษีมูลค่า พิ่ม ค่าขนส่ง
และค่าติดตั้งแล้ว
- มีการรับประกันผลิตภัณฑ์ ป็น วลาไม่น้อยกว่า 1 ปี

จานวน

5,000 บาท
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สแกน นอร์

จานวน

29,000 บาท

งบรายจ่ายอื่น

รวม

50,000 บาท

รายจ่ายอื่น

รวม

50,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อสแกน นอร์ สาหรับงาน ก็บ อกสาร
ระดับศูนย์บริการ แบบที่ 2 จานวน 1 ครื่อง ตั้งงบประมาณ
ตาม กณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์
และระบบคอมพิว ตอร์ของกระทรวงดิจิทัล พื่อ ศรษฐกิจและ
สังคม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) พิ่ม ติม ฉบับที่ 1
ผ.03 หน้า 2 ข้อ 4 (สานักปลัดฯ 29,000 บาท) โดยมี
คุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- ป็นสแกน นอร์ชนิดป้อนกระดาษขนาด A4
อัตโนมัติ (Auto Document Feeder) ได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น
- สามารถสแกน อกสารได้ 2 หน้าแบบอัตโนมัติ
- มีความละ อียดในการสแกนสูงสุด
ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
- มีความ ร็วในการสแกนกระดาษขนาด A4
ได้ไม่น้อยกว่า 40 ppm
- สามารถสแกน อกสารได้ไม่น้อยกว่ากระดาษ
ขนาด A4
- มีช่อง ชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0
หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- ราคาที่กาหนดรวมภาษีมูลค่า พิ่ม ค่าขนส่ง
และค่าติดตั้งแล้ว
- มีการรับประกันผลิตภัณฑ์ ป็น วลาไม่น้อยกว่า 1 ปี

รายจ่ายอื่น
ค่าจ้างองค์กรหรือสถาบันที่ ป็นกลางในการสารวจความพึงพอใจ
พื่อจ่าย ป็นค่าจ้างองค์กรหรือสถาบันที่ ป็นกลางในการ
สารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากองค์การบริหารส่วน
จังหวัดชัยภูมิ ป็นไปตามหนังสือสานักงาน ก.จ. ก.ท. และ
ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว1165 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2558
(กองการ จ้าหน้าที่)
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก วลาราชการ

รวม

6,495,400 บาท

รวม

6,099,100 บาท

รวม

600,000 บาท

จานวน

600,000 บาท

รวม

4,498,500 บาท

จานวน

830,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก วลาราชการ
ให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจาและพนักงานจ้างองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติงานนอก วลาราชการ ป็นไป
ตามระ บียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ บิกจ่าย งินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอก วลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2559 (กองแผนและงบประมาณ)
ค่าใช้สอย
รายจ่าย พื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
1. ค่าจ้าง หมาบริการ
(1) พื่อจ่าย ป็นค่าจ้าง หมาบริการ พื่อให้ผู้รับจ้างทาการ
อย่างใด อย่างหนึ่ง ซึ่งมิใช่การประกอบ ดัดแปลง ต่อ ติมครุภัณฑ์
หรือสิ่งก่อสร้างอย่างใด และอยู่ในความรับผิดชอบของ
ผู้รับจ้าง ช่น ค่าถ่าย อกสาร ค่า ย็บหนังสือหรือ ข้าปกหนังสือ
ค่าซักฟอก ค่ากาจัดสิ่งปฏิกูล ฯลฯ (กองแผนและงบประมาณ
600,000 บาท)
(2) พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทารายงานผลการ
ดา นินงาน พื่อแสดงผลการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดชัยภูมิ ช่น ค่าจ้างพิมพ์รายงานผลการดา นินงานของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ฯลฯ แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561-2565) หน้า 6-1/23 ข้อ 23
(กองแผนและงบประมาณ 200,000 บาท)
(3) พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทารายงานผลการ
ดา นินงานด้วยระบบ E-Magazine Online พื่อ ผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ผลการดา นินงานขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดชัยภูมิ บน ว็บไซต์องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
(www.chpao.org) (กองแผนและงบประมาณ 30,000 บาท)

210
หน้า : 62/459

วันที่พิมพ์ : 2/9/2563 19:14:56

2. ค่า ช่าทร้พย์สิน

จานวน

72,000 บาท

จานวน

8,100 บาท

จานวน

50,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่า ช่า ครื่องถ่าย อกสาร สาหรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ประจากองแผน
และงบประมาณ จานวน 1 ครื่อง ในอัตรา ดือนละ 6,000 บาท
ป็นไปตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว254
ลงวันที่ 15 มกราคม 2563 (กองแผนและงบประมาณ)
รายละ อียดดังนี้
- ช่า ครื่องถ่าย อกสารแบบมีการย่อ-ขยายได้
- ปริมาณการถ่ายขั้นต่า 20,000 แผ่น/ ดือน
3. ค่าบอกรับวารสาร
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการบอกรับนิตยสาร
TO BE NUMBER ONE ให้แก่องค์การบริหารส่วน
จังหวัดชัยภูมิ และโรง รียนในสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดชัยภูมิ พื่อรับทราบผลงาน ข่าวสาร
กิจกรรมของโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายา สพติด TO BE NUMBER ONE
ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา
สิริวัฒนาพรรณวดี (กองแผนและงบประมาณ)
รายจ่าย กี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และให้หมายรวมถึงการประชุมราชการทาง
ไกลผ่านดาว ทียม ช่น ค่าอาหารว่างและ ครื่องดื่ม ค่าอาหารใน
กรณีที่มีการประชุมคาบ กี่ยวมื้ออาหาร ค่า ช่าห้องประชุม ค่าใช้
จ่ายอื่น ๆ ที่จา ป็น ป็นต้น (กองแผนและงบประมาณ)
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รายจ่าย กี่ยว นื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ ข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการ ดินทางไปราชการ

จานวน

200,000 บาท

จานวน

400,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการ ดินทางไปราชการ ได้แก่
ค่า บี้ย ลี้ยง ดินทาง ค่าพาหนะ ค่า ช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นที่
จา ป็นต้องจ่าย นื่องในการ ดินทางไปราชการของ จ้าหน้าที่
ท้องถิ่นที่ได้รับอนุมัติให้ ดินทางไปราชการ ป็นไปตามระ บียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ ดินทางไปราชการ
ของ จ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไข พิ่ม ติม
(กองแผนและงบประมาณ)
โครงการติดตามและประ มินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดชัยภูมิ
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการดา นินโครงการติดตามและ
ประ มินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ช่น
ค่าถ่าย อกสารพร้อม ข้า ล่ม ค่า บี้ย ลี้ยง และค่าใช้จ่ายอื่น
ที่ กี่ยวข้อง ป็นไปตามระ บียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2548 และที่แก้ไข พิ่ม ติม แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561-2565) หน้า 6-1/22 ข้อ 22
(กองแผนและงบประมาณ)
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โครงการประชุมประชาคมท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ชัยภูมิ

จานวน

500,000 บาท

โครงการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จานวน
ใน ขตจังหวัดชัยภูมิ

1,000,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการดา นินโครงการประชุม
ประชาคมท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ช่น
ค่าใช้จ่าย กี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุ
ครื่อง ขียนและอุปกรณ์ ค่าถ่าย อกสารประกอบการประชุม
ค่าอาหารว่างและ ครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นที่ กี่ยวข้อง
ป็นไปตามระ บียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ บิก
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ 2562 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
ปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 หน้า 6-1/39 ข้อ 38
(กองแผนและงบประมาณ)

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการดา นินโครงการประสาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน ขต
จังหวัดชัยภูมิ ตามระ บียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัด
ทาแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอา ภอและตาบล
พ.ศ. 2562 ช่น ค่าใช้จ่าย กี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่
ค่าวัสดุ ครื่อง ขียน และอุปกรณ์ ค่าอาหารว่างและ ครื่องดื่ม
ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่นที่ กี่ยวข้อง ป็นไปตามระ บียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ บิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ 2562 แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561-2565) หน้า 6-1/24 ข้อ 24 (กองแผนและงบ
ประมาณ)
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โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดทาแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดชัยภูมิ

จานวน

1,000,000 บาท

จานวน

300,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการดา นินโครงการพัฒนา
ศักยภาพการจัดทาแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ชัยภูมิ ช่น ค่าใช้จ่าย กี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่
ค่าวัสดุ ครื่อง ขียน และอุปกรณ์ ค่าถ่าย อกสารประกอบการ
ฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและ ครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร
ค่าอาหาร ค่า ช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นที่
กี่ยวข้อง ป็นไปตามระ บียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ ข้ารับการฝึกอบรมของ
จ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561-2565) หน้า 6-1/25 ข้อ 25
(กองแผนและงบประมาณ)
โครงการพัฒนาศักยภาพด้าน ทคโนโลยีให้กับบุคลากรองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการดา นินโครงการพัฒนา
ศักยภาพด้าน ทคโนโลยีให้กับบุคลากรองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดชัยภูมิ ช่น ค่าใช้จ่าย กี่ยวกับการใช้และ
การตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุ ครื่อง ขียน และอุปกรณ์
ค่าอาหารว่างและ ครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร
ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่นที่ กี่ยวข้อง ป็นไปตาม
ระ บียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการ ข้ารับการฝึกอบรมของ จ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561-2565) หน้า 6-1/27 ข้อ 27
(กองแผนและงบประมาณ)
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ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม

จานวน

138,400 บาท

รวม

990,600 บาท

จานวน

300,000 บาท

จานวน

65,000 บาท

1. พื่อจ่าย ป็นค่าซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ พื่อให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ ป็นไปตามหนังสือกรมส่ง สริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1657 ลงวันที่
16 กรกฎาคม 2556 และด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1752
ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556 (กองแผนและงบประมาณ
100,000 บาท)
2. พี่อจ่าย ป็นค่าซ่อมแซมบารุงรักษายานพาหนะ รถยนต์
ส่วนกลางที่ใช้ในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว254
ลงวันที่ 15 มกราคม 2563 (กองแผนและงบประมาณ
38,400 บาท)
ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน
พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวัสดุสานักงาน สาหรับใช้ในราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ
แบบพิมพ์ แฟ้ม ซอง ลวด ย็บกระดาษ น้าดื่มสาหรับบริการ
ประชาชนในสานักงาน ฯลฯ ป็นไปตามหนังสือกรมส่ง สริม
การปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9
มิถุนายน 2558 และ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่
27 มิถุนายน 2559 (กองแผนและงบประมาณ)
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุและอุปกรณ์ กี่ยว
กับระบบไฟฟ้าแสงสว่างสาหรับใช้ในราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัดชัยภูมิ ช่น สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า หลอดไฟ
ฟิวส์ บรก กอร์ ฯลฯ ป็นไปตามหนังสือกรมส่ง สริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน
2558 และ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่
27 มิถุนายน 2559 (กองแผนและงบประมาณ)
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วัสดุงานบ้านงานครัว

จานวน

25,000 บาท

จานวน

150,600 บาท

จานวน

50,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สาหรับใช้ใน
ราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ช่น แปรง ไม้กวาด
ฯลฯ ป็นไปตามหนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น
ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และ
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
(กองแผนและงบประมาณ)
วัสดุ ชื้อ พลิงและหล่อลื่น
พื่อจ่าย ป็นค่าวัสดุ ชื้อ พลิงและหล่อลื่น สาหรับรถยนต์
ส่วนกลาง ยานพาหนะต่าง ๆ ที่ใช้ในราชการขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดชัยภูมิ ป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท 0808.2/ว254 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563
(กองแผนและงบประมาณ)
วัสดุโฆษณาและ ผยแพร่
พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและ ผยแพร่สาหรับใช้ใน
ราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ช่น ลนส์ซูม กระ ป๋า
ใส่กล้องถ่ายรูป ขาตั้งกล้อง มมโมรี่การ์ด ฯลฯ ป็นไปตาม
หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่
มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และ ด่วนที่สุด ที่
มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
(กองแผนและงบประมาณ)
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วัสดุคอมพิว ตอร์

จานวน

400,000 บาท

รวม

10,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

รวม

396,300 บาท

1. พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิว ตอร์ สาหรับใช้ใน
ราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ช่น หมึก ครื่อง
พิมพ์ อุปกรณ์บันทึกข้อมูล แป้นพิมพ์ มาส์ ฯลฯ ป็นไปตาม
หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่
มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และ ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
(กองแผนและงบประมาณ 300,000 บาท)
2. พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิว ตอร์สาหรับใช้ในการ
ปรับปรุงสัญญาณอิน ตอร์ น็ตและระบบ ครือข่ายคอมพิว ตอร์
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ป็นไปตามหนังสือกรม
ส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 (กองแผนและงบประมาณ
100,000 บาท)
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการ ช่าโด มน นม
www.chpao.org และค่าใช้จ่ายในการ ช่าพื้นที่
(Web Hosting) สาหรับอัปโหลดข้อมูล ว็บไซต์
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ และค่าใช้
จ่ายอื่นที่ กี่ยวข้อง (กองแผนและงบประมาณ)
งบลงทุน
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ค่าครุภัณฑ์

รวม

396,300 บาท

จานวน

37,800 บาท

ครุภัณฑ์คอมพิว ตอร์
ครื่องคอมพิว ตอร์
พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อ ครื่องคอมพิว ตอร์ สาหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า19 นิ้ว) สาหรับ
ใช้ในการปฏิบัติงานกองแผนและงบประมาณ จานวน 1 ชุด
ตั้งงบประมาณตาม กณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิว ตอร์ของกระทรวงดิจิทัล
พื่อ ศรษฐกิจและสังคม แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561-2565) พิ่ม ติม ฉบับที่ 1 ผ.03 หน้า 23 ข้อ 33
(กองแผนและงบประมาณ 37,800 บาท) ประกอบด้วย
(1) ครื่องคอมพิว ตอร์ สาหรับงานประมวลผล
แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า19 นิ้ว) จานวน 1 ครื่องๆ ละ
22,000 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า
6 แกนหลัก (6 core) โดยมีความ ร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน
ไม่น้อยกว่า 3.0 GHz และมี ทคโนโลยี พิ่มสัญญาณนาฬิกาได้
ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง
จานวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) ดียวกัน ขนาด
ไม่น้อยกว่า 9 MB
- มีหน่วยประมวลผล พื่อแสดงภาพ โดยมี
คุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
1) ป็นแผงวงจร พื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจร
หลักที่มีหน่วยความจาขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
2) มีหน่วยประมวลผล พื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่
ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics
Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจาหลักใน
การแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
3) มีหน่วยประมวลผล พื่อแสดงภาพที่มีความ
สามารถในการใช้หน่วยความจาหลักในการแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
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- มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR4
หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัด ก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกว่า
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จานวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย
- มีช่อง ชื่อมต่อระบบ ครือข่าย
(Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T
หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่อง ชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0
หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และ มาส์
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว
จานวน 1 หน่วย
(2) ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสาหรับ ครื่อง
คอมพิว ตอร์ และ ครื่องคอมพิว ตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการ
ใช้งานประ ภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์
ถูกต้องตามกฎหมาย จานวน 1 ชุด ๆ ละ 3,800 บาท
(3) ชุดโปรแกรมจัดการสานักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง
ตามกฎหมาย จานวน 1 ชุด ๆ ละ 12,000 บาท
(4) ราคาที่กาหนดรวมภาษีมูลค่า พิ่ม ค่าขนส่ง
และค่าติดตั้งแล้ว
(5) มีการรับประกันผลิตภัณฑ์ ป็น วลาไม่น้อยกว่า 1 ปี
ครื่องพิมพ์

จานวน

36,700 บาท
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1. พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อ ครื่องพิมพ์ชนิด ล ซอร์ หรือ
ชนิด LED ขาวดา ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที)
สาหรับใช้ในการปฏิบัติงานกองแผนและงบประมาณ
จานวน 3 ครื่อง ๆ ละ 8,900 บาท ตั้งงบประมาณตาม
กณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิว ตอร์ของกระทรวงดิจิทัล พื่อ
ศรษฐกิจและสังคม แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม ฉบับที่ 1 ผ.03 หน้า 23
ข้อ 33 (กองแผนและงบประมาณ 26,700 บาท)
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีความละ อียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า
1,200x1,200 dpi
- มีความ ร็วในการพิมพ์สาหรับกระดาษ A4
ไม่น้อยกว่า 28 หน้าต่อนาที (ppm)
- สามารถพิมพ์ อกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
- มีหน่วยความจา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า
128 MB
- มีช่อง ชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0
หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่อง ชื่อมต่อระบบ ครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
หรือ สามารถใช้งานผ่าน ครือข่ายไร้สาย Wi-Fi
(IEEE 802.11b, g, n) ได้
- มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal
และ Custom
- ราคาที่กาหนดรวมภาษีมูลค่า พิ่ม ค่าขนส่ง
และค่าติดตั้งแล้ว
- มีการรับประกันผลิตภัณฑ์ ป็น วลาไม่น้อยกว่า 1 ปี
2. พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อ ครื่องพิมพ์ ล ซอร์ หรือ
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LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 (18 หน้า/นาที) สาหรับใช้ใน
การปฏิบัติงานกองแผนและงบประมาณ จานวน 1 ครื่อง
ตั้งงบประมาณตาม กณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิว ตอร์ของกระทรวงดิจิทัล
พื่อ ศรษฐกิจและสังคม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
พิ่ม ติม ฉบับที่ 1 ผ.03 หน้า 30 ข้อ 45 (กองแผนและ
งบประมาณ 10,000 บาท) โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
- มีความละ อียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
- มีความ ร็วในการพิมพ์ขาวดาสาหรับกระดาษ A4
ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)
- มีความ ร็วในการพิมพ์สีสาหรับกระดาษ A4
ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)
- สามารถพิมพ์ อกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
- มีหน่วยความจา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า
128 MB
- มีช่อง ชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0
หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่อง ชื่อมต่อระบบ ครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
หรือ สามารถใช้งานผ่าน ครือข่ายไร้สาย Wi-Fi
(IEEE 802.11b, g, n) ได้
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal
และ Custom
- ราคาที่กาหนดรวมภาษีมูลค่า พิ่ม ค่าขนส่ง
และค่าติดตั้งแล้ว
- มีการรับประกันผลิตภัณฑ์ ป็น วลาไม่น้อยกว่า 1 ปี
ครื่องสารองไฟฟ้า

จานวน

37,800 บาท
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1. พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อ ครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA
สาหรับใช้ในการปฏิบัติงานกองแผนและงบประมาณ
จานวน 1 ครื่อง ตั้งงบประมาณตาม กณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิว ตอร์
ของกระทรวงดิจิทัล พื่อ ศรษฐกิจและสังคม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม ฉบับที่ 1 ผ.03
หน้า 24 ข้อ 33 (กองแผนและงบประมาณ 5,800 บาท)
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
- มีกาลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า
1 kVA (600 Watts)
- สามารถสารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
- ราคาที่กาหนดรวมภาษีมูลค่า พิ่ม ค่าขนส่ง
และค่าติดตั้งแล้ว
- มีการรับประกันผลิตภัณฑ์ ป็น วลาไม่น้อยกว่า 1 ปี
2. พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อ ครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 3 kVA
สาหรับใช้ในการปฏิบัติงานกองแผนและงบประมาณ จานวน
1 ครื่อง ตั้งงบประมาณตาม กณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิว ตอร์ ของกระทรวง
ดิจิทัล พื่อ ศรษฐกิจและสังคม แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม ฉบับที่ 1 ผ.03 หน้า 25 ข้อ 34
(กองแผนและงบประมาณ 32,000 บาท)
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
- มีกาลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 3 kVA
(2,100 Watts)
- มีช่วงแรงดันไฟฟ้า Input (VAC)
ไม่น้อยกว่า 220+/-25% 195 - 245
- มีช่วงแรงดันไฟฟ้า Output (VAC)
ไม่มากกว่า 220+/-5% 215 - 225
- สามารถสารองไฟฟ้าที่ Full Load
ได้ไม่น้อยกว่า 5 นาที
- ราคาที่กาหนดรวมภาษีมูลค่า พิ่ม ค่าขนส่ง
และค่าติดตั้งแล้ว
- มีการรับประกันผลิตภัณฑ์ ป็น วลาไม่น้อยกว่า 1 ปี
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อุปกรณ์กระจายสัญญาณ
พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ
(L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2 สาหรับ พิ่ม
ประสิทธิภาพการให้บริการระบบ ครือข่ายอิน ทอร์ น็ต
ภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ จานวน 1 ครื่อง
ตั้งงบประมาณตาม กณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิว ตอร์ของ
กระทรวงดิจิทัล พื่อ ศรษฐกิจและสังคม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม ฉบับที่ 1
ผ.03 หน้า 25 ข้อ 34 (กองแผนและงบประมาณ)
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
- มีลักษณะการทางานไม่น้อยกว่า Layer 2
ของ OSI Model
- มีช่อง ชื่อมต่อระบบ ครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า
24 ช่อง
- มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทางาน
ช่อง ชื่อมต่อระบบ ครือข่ายทุกช่อง
- รองรับ Mac Address ได้ไม่น้อยกว่า
16,000 Mac Address
- สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านทาง
โปรแกรม Web Browser ได้
- ราคาที่กาหนดรวมภาษีมูลค่า พิ่ม ค่าขนส่ง
และค่าติดตั้งแล้ว
- มีการรับประกันผลิตภัณฑ์ ป็น วลาไม่น้อยกว่า 1 ปี

จานวน

21,000 บาท

223
หน้า : 75/459

วันที่พิมพ์ : 2/9/2563 19:14:56

อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย

จานวน

23,000 บาท

จานวน

240,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย
(Access Point) แบบที่ 2 สาหรับ พิ่มประสิทธิภาพการให้
บริการระบบ ครือข่ายอิน ทอร์ น็ตไร้สายภายในองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ จานวน 1 ครื่อง ตั้งงบประมาณ
ตาม กณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิว ตอร์ของกระทรวงดิจิทัล พื่อ
ศรษฐกิจและสังคม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
พิ่ม ติม ฉบับที่ 1 ผ.03 หน้า 25 ข้อ 34
(กองแผนและงบประมาณ) โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน
(IEEE 802.11b, g, n, ac) ได้ ป็นอย่างน้อย
- สามารถทางานที่คลื่นความถี่ 2.4 GHz และ 5 GHz
- สามารถ ข้ารหัสข้อมูลตามมาตรฐาน WPA และ
WPA2 ได้ ป็นอย่างน้อย
- มีช่อง ชื่อมต่อระบบ ครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า
1 ช่อง
- สามารถทางานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af
หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet)
- สามารถรับสัญญาณขา ข้าไม่น้อยกว่า
3 ช่องสัญญาณ และส่งสัญญาณขาออกไม่น้อยกว่า
3 ช่องสัญญาณ (3x3 MIMO)
- รองรับการบริหารจัดการผ่านระบบควบคุม
ครือข่ายไร้สาย (Wireless Controller)
- สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านมาตรฐาน
HTTP หรือ HTTPS หรือ SSH ได้ ป็นอย่างน้อย
- ราคาที่กาหนดรวมภาษีมูลค่า พิ่ม ค่าขนส่ง
และค่าติดตั้งแล้ว
- มีการรับประกันผลิตภัณฑ์ ป็น วลาไม่น้อยกว่า 1 ปี

อุปกรณ์ป้องกัน ครือข่าย
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พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์ป้องกัน ครือข่าย
(Next Generation Firewall) แบบที่ 1 สาหรับป้องกัน
การบุกรุกระบบ ครือข่ายอิน ทอร์ น็ตและระบบ ครือข่าย
คอมพิว ตอร์ภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
จานวน 1 ครื่อง ตั้งงบประมาณตาม กณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิว ตอร์ของกระทรวงดิจิทัล พื่อ ศรษฐกิจและสังคม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไขครั้งที่ 5/2563
หน้า 25 ข้อ 34 (กองแผนและงบประมาณ)
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
- ป็นอุปกรณ์ Firewall ชนิด
Next Generation Firewall แบบ Appliance
- มี Firewall Throughput ไม่น้อยกว่า 2 Gbps
- มีช่อง ชื่อมต่อระบบ ครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า
5 ช่อง
- มีระบบตรวจสอบและป้องกันการบุกรุกรูปแบบ
ต่างๆ อย่างน้อย ดังนี้ Syn Flood, UDP Flood,
ICMP Flood, IP Address Spoofing, Port Scan,
DoS or DDoS, Teardrop Attack, Land Attack,
IP Fragment, ICMP Fragment ป็นต้นได้
- สามารถทาการกาหนด IP Address และ
Service Port แบบ Network Address Translation
(NAT) และ Port Address Translation (PAT) ได้
- สามารถ Routing แบบ Static,
Dynamic Routing ได้
- สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านมาตรฐาน
HTTPS หรือ SSH ได้ ป็นอย่างน้อย
- สามารถ ก็บและส่งรายละ อียดและตรวจสอบการ
ใช้งาน (Logging/Monitoring) ในรูปแบบ Syslog ได้
- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv6 ได้
- ราคาที่กาหนดรวมภาษีมูลค่า พิ่ม ค่าขนส่ง
และค่าติดตั้งแล้ว
- มีการรับประกันผลิตภัณฑ์ ป็น วลาไม่น้อยกว่า 1 ปี
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งานบริหารงานคลัง

รวม

13,848,460 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

13,155,200 บาท

รวม

5,000,000 บาท

จานวน

500,000 บาท

จานวน

1,000,000 บาท

จานวน

2,500,000 บาท

ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอัน ป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
พื่อจ่าย ป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่รับผิด
ชอบการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ ป็นไปตาม
หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว85
ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 (กองพัสดุและทรัพย์สิน)
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก วลาราชการ
1. พื่อจ่าย ป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก วลา
ราชการให้แก่ ข้าราชการ ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติงาน
นอก วลาราชการ ป็นไปตามระ บียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการ บิกจ่าย งินตอบแทนการปฏิบัติงานนอก วลา
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
(กองคลัง 500,000 บาท)
2. พื่อจ่าย ป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก วลา
ราชการให้แก่ ข้าราชการ ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติงาน
นอก วลาราชการ ป็นไปตามระ บียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการ บิกจ่าย งินตอบแทนการปฏิบัติงานนอก วลา
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
(กองพัสดุและทรัพย์สิน 500,000 บาท )
ค่า ช่าบ้าน
พื่อจ่าย ป็นค่า ช่าบ้านของข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัดผู้มีสิทธิ บิกจ่ายได้ ป็นไปตามระ บียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่า ช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
และที่แก้ไข พิ่ม ติม (กองคลัง)
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งินช่วย หลือการศึกษาบุตร

จานวน

1,000,000 บาท

รวม

1,920,200 บาท

จานวน

200,000 บาท

จานวน

42,000 บาท

พื่อจ่าย ป็น งินช่วย หลือการศึกษาบุตรของนายกฯ
ข้าราชการ ลูกจ้างประจา และข้าราชการบานาญสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิที่มีสิทธิ บิกจ่ายได้
ตามระ บียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย งินสวัสดิการ
กี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2541 และที่แก้ไข พิ่ม ติม (กองคลัง)
ค่าใช้สอย
รายจ่าย พื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
1. ค่าจ้าง หมาบริการ
(1) พื่อจ่าย ป็นค่าจ้าง หมาบริการ พื่อให้ผู้รับจ้างทาการ
อย่างใด อย่างหนึ่ง ซึ่งมิใช่การประกอบ ดัดแปลง ต่อ ติม
ครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างอย่างใด และอยู่ในความรับผิดชอบ
ของผู้รับจ้าง ช่น ค่าถ่าย อกสารค่า ย็บหนังสือหรือ ข้า
ปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่ากาจัดสิ่งปฏิกูล ฯลฯ
(กองคลัง 100,000 บาท)
(2) พื่อจ่าย ป็นค่าจ้าง หมาบริการ พื่อให้ผู้รับจ้างทาการ
อย่างใด อย่างหนึ่ง ซึ่งมิใช่การประกอบ ดัดแปลง ต่อ ติม
ครุภัณฑ์ หรือ สิ่งก่อสร้างอย่างใด และอยู่ในความรับผิดชอบ
ของผู้รับจ้าง ช่น ค่าจ้างแบกหามสัมภาระ ค่าออกของ
ค่าบริการกาจัดปลวก ฯลฯ (กองพัสดุและทรัพย์สิน
100,000 บาท)
2. ค่า ช่าทรัพย์สิน
พื่อจ่าย ป็นค่า ช่า ครื่องถ่าย อกสาร สาหรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ประจา
กองคลัง จานวน 1 ครื่อง ในอัตรา ดือนละ 3,500 บาท
ป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว254
ลงวันที่ 15 มกราคม 2563 (กองคลัง) รายละ อียดดังนี้
- ช่า ครื่องถ่าย อกสารแบบมีการย่อ-ขยายได้
- ปริมาณการถ่ายขั้นต่า 10,000 แผ่น/ ดือน
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3. ค่าธรรม นียมต่างๆ

จานวน

70,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

จานวน

350,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

(1) พื่อจ่าย ป็นค่าจดทะ บียนยานพาหนะ และ
ค่าธรรม นียมอื่น ๆ ซึ่งมีความจา ป็นต้องใช้จ่ายของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
(กองพัสดุและทรัพย์สิน 60,000 บาท)
(2) พื่อจ่าย ป็นค่ารังวัดหรือตรวจสอบหนังสือ
สาคัญสาหรับที่หลวง นส.3ก และค่าธรรม นียมอื่น ๆ
กี่ยวกับที่ดินซึ่งมีความจา ป็นสาหรับใช้ในภารกิจของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ และโรง รียนในสังกัด
(กองพัสดุและทรัพย์สิน 10,000 บาท)
4. ค่า บี้ยประกัน
พื่อจ่าย ป็นค่า บี้ยประกันภัยรถที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (กองพัสดุและทรัพย์สิน)
5. ค่าถ่าย อกสาร
พื่อจ่าย ป็นค่าจ้างถ่าย อกสาร ย็บ ล่ม ข้าปก
หนังสือ อกสารต่าง ๆ (กองพัสดุและทรัพย์สิน)
รายจ่าย กี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
พื่อจ่าย ป็นค่าอาหารว่างและ ครื่องดื่ม ค่าอาหาร สาหรับ
กรณีหน่วยงานอื่นหรือบุคคลภายนอก ข้าดูงานหรือ ยี่ยมชม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกรณีการตรวจ ยี่ยมหรือ
ตรวจราชการ การแถลงข่าวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การมอบ งินหรือสิ่งของบริจาคให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตามระ บียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ บิกค่าใช้จ่ายใน
การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
(กองคลัง)
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รายจ่าย กี่ยว นื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ ข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการ ดินทางไปราชการ
1. พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการ ดินทางไปราชการ
ได้แก่ ค่า บี้ย ลี้ยง ดินทาง ค่าพาหนะ ค่า ช่าที่พัก และ
ค่าใช้จ่ายอื่นที่จา ป็นต้องจ่าย นื่องในการ ดินทางไป
ราชการของ จ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่ได้รับอนุมัติให้ ดินทาง
ไปราชการ ป็นไปตามระ บียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการ ดินทางไปราชการของ จ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ. 2555 และที่แก้ไข พิ่ม ติม (กองคลัง 200,000 บาท)
2. พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการ ดินทางไปราชการ
ได้แก่ ค่า บี้ย ลี้ยง ดินทาง ค่าพาหนะ ค่า ช่าที่พัก และ
ค่าใช้จ่ายอื่นที่จา ป็นต้องจ่าย นื่องในการ ดินทางไป
ราชการของ จ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่ได้รับอนุมัติให้ ดินทาง
ไปราชการ ป็นไปตามระ บียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการ ดินทางไปราชการของ จ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ. 2555 และที่แก้ไข พิ่ม ติม (กองพัสดุและทรัพย์สิน
100,000 บาท)

จานวน

300,000 บาท

229
หน้า : 81/459

วันที่พิมพ์ : 2/9/2563 19:14:56

ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
1. พื่อจ่าย ป็นค่าซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ พื่อให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ ป็นไปตามหนังสือกรมส่ง สริม
การปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1657 ลงวันที่
16 กรกฎาคม 2556 และด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1752
ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556 (กองคลัง 100,000 บาท)
2. พื่อจ่าย ป็นค่าซ่อมแซมบารุงรักษายานพาหนะ
รถยนต์ส่วนกลางที่ใช้ในการปฏิบัติงานขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดชัยภูมิ ป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท 0808.2/ว254 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563
(กองคลัง 85,500 บาท)
3. พื่อจ่าย ป็นค่าซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ พื่อให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ ป็นไปตามหนังสือกรมส่ง สริม
การปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1657 ลงวันที่
16 กรกฎาคม 2556 และด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1752
ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556 (กองพัสดุและทรัพย์สิน
500,000 บาท)
4. พื่อจ่าย ป็นค่าซ่อมแซมบารุงรักษายานพาหนะ รถยนต์
ส่วนกลางที่ใช้ในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ชัยภูมิ ป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่
มท 0808.2/ว254 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563
(กองพัสดุและทรัพย์สิน 72,700 บาท)

จานวน

758,200 บาท
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ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน
1. พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวัสดุสานักงาน สาหรับใช้ใน
ราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ช่น กระดาษ
ปากกา ดินสอ แบบพิมพ์ แฟ้ม ซอง ลวด ย็บกระดาษ
น้าดื่มสาหรับบริการประชาชนในสานักงาน ฯลฯ ป็นไป
ตามหนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่
มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และ
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน
2559 (กองคลัง 250,000 บาท)
2. พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวัสดุสานักงาน สาหรับใช้ใน
ราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ช่น กระดาษ
ปากกา ดินสอ แบบพิมพ์ แฟ้ม ซอง ลวด ย็บกระดาษ
น้าดื่มสาหรับบริการประชาชนในสานักงาน ฯลฯ ป็นไป
ตามหนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่
มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และ ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
(กองพัสดุและทรัพย์สิน 300,000 บาท)

รวม

1,335,000 บาท

จานวน

550,000 บาท
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วัสดุงานบ้านงานครัว

จานวน

90,000 บาท

จานวน

95,000 บาท

1. พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สาหรับใช้ใน
ราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ช่น แปรง ไม้กวาด
ฯลฯ ป็นไปตามหนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น
ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และ
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
(กองคลัง 50,000 บาท)
2. พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สาหรับใช้ใน
ราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ช่น แปรง ไม้กวาด
ฯลฯ ป็นไปตามหนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น
ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และ
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
(กองพัสดุและทรัพย์สิน 40,000 บาท)
วัสดุ ชื้อ พลิงและหล่อลื่น
1. พื่อจ่าย ป็นค่าวัสดุ ชื้อ พลิงและหล่อลื่น สาหรับรถยนต์
ส่วนกลาง ยานพาหนะต่าง ๆ ที่ใช้ในราชการขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดชัยภูมิ ป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ 0808.2/ว254 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563
(กองคลัง 80,000 บาท)
2. พื่อจ่าย ป็นค่าวัสดุ ชื้อ พลิงและหล่อลื่น สาหรับรถยนต์
ส่วนกลาง ยานพาหนะต่าง ๆ ที่ใช้ในราชการขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดชัยภูมิ ป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่
มท 0808.2/ว254 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563 (กองพัสดุและ
ทรัพย์สิน 15,000 บาท)
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วัสดุคอมพิว ตอร์

จานวน

600,000 บาท

รวม

4,900,000 บาท

จานวน

3,200,000 บาท

จานวน

350,000 บาท

จานวน

600,000 บาท

1. พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิว ตอร์ สาหรับ
ใช้ในราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ช่น
หมึก ครื่องพิมพ์ อุปกรณ์บันทึกข้อมูล แป้นพิมพ์ มาส์
ฯลฯ ป็นไปตามหนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น
ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
และ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27
มิถุนายน 2559 (กองคลัง 300,000 บาท)
2. พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิว ตอร์ สาหรับ
ใช้ในราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ช่น
หมึก ครื่องพิมพ์ อุปกรณ์บันทึกข้อมูล แป้นพิมพ์ มาส์
ฯลฯ ป็นไปตามหนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น
ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
และ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน
2559 (กองพัสดุและทรัพย์สิน 300,000 บาท)
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟ้า
พื่อจ่าย ป็นค่าไฟฟ้าประจาสานักงานองค์การบริหารส่วน
จังหวัดชัยภูมิ รวมทั้งอาคารอื่นซึ่ง ป็นทรัพย์สินขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (กองคลัง)
ค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล
พื่อจ่าย ป็นค่าน้าประปาของสานักงานองค์การบริหารส่วน
จังหวัดชัยภูมิ รวมทั้งอาคารอื่นซึ่ง ป็นทรัพย์สินขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (กองคลัง)
ค่าบริการโทรศัพท์
พื่อจ่าย ป็นค่าโทรศัพท์ที่ใช้ในราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดชัยภูมิ (กองคลัง)
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ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

จานวน

750,000 บาท

รวม

693,260 บาท

รวม

693,260 บาท

จานวน

7,800 บาท

จานวน

11,700 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่าย กี่ยวกับการใช้ระบบอิน ตอร์ น็ต
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (กองคลัง)
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานักงาน
ก้าอี้ทางานผู้บริหาร
พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อ ก้าอี้ทางานผู้บริหาร สาหรับใช้
ประจากองคลัง จานวน 2 ตัว ๆ ละ 3,900 บาท ป็นครุภัณฑ์
ที่ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งงบประมาณตาม
ราคาท้องตลาด แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)
พิ่ม ติม ฉบับที่ 7 ผ.03 หน้า 4 ข้อ 8 (กองคลัง)
รายละ อียดดังนี้
- ขนาดไม่น้อยกว่า 65 x 68 x 101 ซนติ มตร
- ที่วางแขนอลูมิ นียมบุหนังสี ดียวกันกับตัว ก้าอี้
- ปรับโยก อน และปรับสูง-ต่าได้
ตู้ ก็บ อกสารบาน ลื่อนทึบ ขนาด 4 ฟุต
พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อตู้ ก็บ อกสารบาน ลื่อนทึบ
ขนาด 4 ฟุต สาหรับใช้ประจากองคลัง จานวน 3 หลัง ๆ ละ
3,900 บาท ป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ตั้งงบประมาณตามราคาท้องตลาด
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) พิ่ม ติม ฉบับที่ 7
ผ.03 หน้า 3 ข้อ 6 (กองคลัง) รายละ อียดดังนี้
- ขนาดไม่น้อยกว่า 118.40 x 40.60 x 87.40
ซนติ มตร (กว้าง x ลึก x สูง)
- ประตูบาน ลื่อนทึบ มือจับฝัง
- ภายในมีแผ่นชั้นปรับระดับ 2 แผ่น แบ่ง ป็น 3 ชั้น
- มีกุญแจล็อค
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ตู้ ก็บ อกสารแบบราง ลื่อน ชนิดมือผลัก ขนาด 12 ตู้

จานวน

392,000 บาท

จานวน

28,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อตู้ ก็บ อกสารแบบราง ลื่อน
ชนิดมือผลัก ขนาด 12 ตู้ สาหรับใช้ประจากองคลัง
จานวน 4 หลัง ๆ ละ 98,000 บาท ป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งงบประมาณตามราคา
ท้องตลาด แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)
พิ่ม ติม ฉบับที่ 7 ผ.03 หน้า 4 ข้อ 7 (กองคลัง)
รายละ อียดดังนี้
- ตู้ราง ลื่อน ขนาดไม่น้อยกว่า
914 x 4,432 x 2,210 มิลลิ มตร (กว้าง x ยาว x สูง)
- มีตู้ ดี่ยว 2 ตู้ และมีตู้คู่ 5 ตู้
ตู้ หล็ก ก็บ อกสาร ชนิด 4 ลิ้นชัก
พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อตู้ หล็ก ก็บ อกสาร ชนิด 4 ลิ้นชัก
สาหรับใช้ประจากองคลัง จานวน 4 หลัง ๆ ละ 7,000 บาท
ตั้งงบประมาณตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสานัก
งบประมาณ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) พิ่ม ติม
ฉบับที่ 7 ผ.03 หน้า 5 ข้อ 10 (กองคลัง) รายละ อียดดังนี้
- มีหูลิ้นชัก
- คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
(มอก.)
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ตู้ หล็ก ก็บ อกสารบาน ลื่อนทึบ ขนาด 5 ฟุต
พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อตู้ หล็ก ก็บ อกสารบาน ลื่อนทึบ
ขนาด 5 ฟุต สาหรับใช้ประจากองคลัง จานวน 4 หลัง ๆ ละ
4,990 บาท ป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ตั้งงบประมาณตามราคาท้องตลาด แผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) พิ่ม ติม ฉบับที่ 7 ผ.03
หน้า 4 ข้อ 9 (กองคลัง) รายละ อียดดังนี้
- ขนาดไม่น้อยกว่า 149.00 x 40.60 x 87.40
ซนติ มตร (กว้าง x ลึก x สูง)
- ประตูบาน ลื่อนทึบ มือจับฝัง
- ภายในมีแผ่นชั้นปรับระดับ 2 แผ่น แบ่ง ป็น 3 ชั้น
- มีกุญแจล๊อค
ครุภัณฑ์คอมพิว ตอร์

จานวน

19,960 บาท
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ครื่องคอมพิว ตอร์
1. พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อ ครื่องคอมพิว ตอร์ สาหรับ
งานสานักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)
สาหรับใช้ในการปฏิบัติงานกองคลัง จานวน 3 ชุด ๆ ละ
33,500 บาท ตั้งงบประมาณตาม กณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิว ตอร์ของกระทรวงดิจิทัล พื่อ ศรษฐกิจและสังคม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) พิ่ม ติม ฉบับที่ 7
ผ.03 หน้า 2 ข้อ 3 (กองคลัง 100,500 บาท) แต่ละชุด
ประกอบด้วย
1) ครื่องคอมพิว ตอร์ สาหรับงานสานักงาน
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จานวน 1
ครื่อง ๆ ละ 17,000 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า
4 แกนหลัก (4 core) มีความ ร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน
ไม่น้อยกว่า 3.1 GHz หรือดีกว่าจานวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความ
จาแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) ดียวกัน
ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB
- มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR4
หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัด ก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จานวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย
- มีช่อง ชื่อมต่อระบบ ครือข่าย
(Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T
หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่อง ชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0
หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และ มาส์
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว
จานวน 1 หน่วย
2) ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสาหรับ
ครื่องคอมพิว ตอร์ และ ครื่องคอมพิว ตอร์โน้ตบุ๊ก

จานวน

176,100 บาท
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แบบสิทธิการใช้งานประ ภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM)
ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จานวน 1 ชุด ๆ ละ
3,800 บาท
3) ชุดโปรแกรมจัดการสานักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตาม
กฎหมาย จานวน 1 ชุด ๆ ละ 12,000 บาท
4) ชุดโปรแกรมป้องกันไวรัส จานวน 1 ชุด ๆ ละ
700 บาทต่อปี (สาหรับ ครื่องคอมพิว ตอร์ฯ 1 ครื่อง)
5) ราคาที่กาหนดรวมภาษีมูลค่า พิ่ม ค่าขนส่ง
และค่าติดตั้งแล้ว
6) มีการรับประกันผลิตภัณฑ์ ป็น วลาไม่น้อยกว่า 1 ปี
2. พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อ ครื่องคอมพิว ตอร์ สาหรับ
งานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า19 นิ้ว)
สาหรับใช้ในการปฏิบัติงานกองพัสดุและทรัพย์สิน
จานวน 2 ชุด ๆ ละ 37,800 บาท ตั้งงบประมาณตาม กณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และ
ระบบคอมพิว ตอร์ของกระทรวงดิจิทัล พื่อ ศรษฐกิจและสังคม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) พิ่ม ติม ฉบับที่ 1 ผ.03
หน้า 85 ข้อ 111 (กองพัสดุและทรัพย์สิน 75,600 บาท)
แต่ละชุดประกอบด้วย
(1) ครื่องคอมพิว ตอร์ สาหรับงานประมวลผล
แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า19 นิ้ว) จานวน 1 ครื่องๆ ละ
22,000 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า
6 แกนหลัก (6 core) โดยมีความ ร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน
ไม่น้อยกว่า 3.0 GHz และมี ทคโนโลยี พิ่มสัญญาณนาฬิกาได้
ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง
จานวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) ดียวกัน ขนาด
ไม่น้อยกว่า 9 MB
- มีหน่วยประมวลผล พื่อแสดงภาพ โดยมี
คุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
1) ป็นแผงวงจร พื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจร
หลักที่มีหน่วยความจาขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
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2) มีหน่วยประมวลผล พื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่
ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics
Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจาหลัก
ในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
3) มีหน่วยประมวลผล พื่อแสดงภาพที่มีความ
สามารถในการใช้หน่วยความจาหลักในการแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
- มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR4
หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัด ก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกว่า
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จานวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย
- มีช่อง ชื่อมต่อระบบ ครือข่าย
(Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T
หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่อง ชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0
หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และ มาส์
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว
จานวน 1 หน่วย
(2) ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสาหรับ
ครื่องคอมพิว ตอร์ และ ครื่องคอมพิว ตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิ
การใช้งานประ ภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์
ถูกต้องตามกฎหมาย จานวน 1 ชุด ๆ ละ 3,800 บาท
(3) ชุดโปรแกรมจัดการสานักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง
ตามกฎหมาย จานวน 1 ชุด ๆ ละ 12,000 บาท
(4) ราคาที่กาหนดรวมภาษีมูลค่า พิ่ม ค่าขนส่ง
และค่าติดตั้งแล้ว
(5) มีการรับประกันผลิตภัณฑ์ ป็น วลาไม่น้อยกว่า 1 ปี
ครื่องพิมพ์

จานวน

51,900 บาท
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1. พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อ ครื่องพิมพ์ ล ซอร์ หรือ
LED ขาวดา (18 หน้า/นาที) สาหรับใช้ในการปฏิบัติงาน
กองคลัง จานวน 2 ครื่อง ๆ ละ 2,600 บาท ตั้งงบประมาณ
ตาม กณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิว ตอร์ของกระทรวงดิจิทัล พื่อ
ศรษฐกิจและสังคม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
พิ่ม ติม ฉบับที่ 7 ผ.03 หน้า 3 ข้อ 4 (กองคลัง 5,200 บาท)
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- มีความละ อียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
- มีความ ร็วในการพิมพ์สาหรับกระดาษ A4
ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)
- มีหน่วยความจา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB
- มีช่อง ชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า
จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal
และ Custom
- ราคาที่กาหนดรวมภาษีมูลค่า พิ่ม ค่าขนส่ง
และค่าติดตั้งแล้ว
- มีการรับประกันผลิตภัณฑ์ ป็น วลาไม่น้อยกว่า 1 ปี
2. พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อ ครื่องพิมพ์ ล ซอร์ หรือ
LED ขาวดา ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที)
สาหรับใช้ในการปฏิบัติงานกองคลัง จานวน 3 ครื่อง ๆ ละ
8,900 บาท ตั้งงบประมาณตาม กณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิว ตอร์ของกระทรวงดิจิทัล พื่อ ศรษฐกิจและสังคม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) พิ่ม ติม ฉบับที่ 7
ผ.03 หน้า 3 ข้อ 5 (กองคลัง 26,700 บาท)
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- มีความละ อียดในการพิมพ์ไม่น้อย
กว่า 1,200x1,200 dpi
- มีความ ร็วในการพิมพ์สาหรับกระดาษ A4
ไม่น้อยกว่า 28 หน้าต่อนาที (ppm)
- สามารถพิมพ์ อกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
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- มีหน่วยความจา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า
128 MB
- มีช่อง ชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า
จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่อง ชื่อมต่อระบบ ครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100 Base-T หรือ ดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
หรือ สามารถใช้งานผ่าน ครือข่ายไร้สาย Wi-Fi
(IEEE 802.11b, g, n) ได้
- มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal
และ Custom
- ราคาที่กาหนดรวมภาษีมูลค่า พิ่ม ค่าขนส่ง
และค่าติดตั้งแล้ว
- มีการรับประกันผลิตภัณฑ์ ป็น วลาไม่น้อยกว่า 1 ปี
3. พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อ ครื่องพิมพ์ Multifunction
ชนิด ล ซอร์ หรือชนิดLED ขาวดา สาหรับใช้ในการปฏิบัติ
งานกองพัสดุและทรัพย์สิน จานวน 2 ครื่อง ๆ ละ 10,000 บาท
ตั้งงบประมาณตาม กณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิว ตอร์ของกระทรวงดิจิทัล พื่อ ศรษฐกิจ
และสังคม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม
ฉบับที่ 1 แก้ไขครั้งที่ 10/2563 ผ.03 หน้า 85 ข้อ 111
(กองพัสดุและทรัพย์สิน 20,000 บาท) โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
- ป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถ ป็น Printer, Copier,
Scanner และ Fax ภายใน ครื่อง ดียวกัน
- มีความละ อียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
- มีความ ร็วในการพิมพ์สาหรับกระดาษ A4
ไม่น้อยกว่า 28 หน้าต่อนาที (ppm)
- มีหน่วยความจา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า
256 MB
- สามารถสแกน อกสาร ขนาด A4 ได้
- มีความละ อียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า
1,200x1,200 dpi
- มีถาดป้อน อกสารอัตโนมัติ
(Auto Document Feed)

241
หน้า : 93/459

วันที่พิมพ์ : 2/9/2563 19:14:56

- สามารถถ่ายสา นา อกสารได้
- สามารถทาสา นาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สา นา
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 ปอร์ ซ็นต์
- มีช่อง ชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า
จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่อง ชื่อมต่อระบบ ครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal
และ Custom
- ราคาที่กาหนดรวมภาษีมูลค่า พิ่ม ค่าขนส่ง
และค่าติดตั้งแล้ว
- มีการรับประกันผลิตภัณฑ์ ป็น วลาไม่น้อยกว่า 1 ปี

ครื่องสารองไฟฟ้า

จานวน

พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อ ครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA
สาหรับใช้ในการปฏิบัติงานกองคลัง จานวน 1 ครื่อง
ตั้งงบประมาณตาม กณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิว ตอร์ของกระทรวงดิจิทัล
พื่อ ศรษฐกิจและสังคม แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561-2565) พิ่ม ติม ฉบับที่ 7 ผ.03 หน้า 2 ข้อ 3
(กองคลัง) โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- มีกาลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 1 kVA
(600 Watts)
- สามารถสารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
- ราคาที่กาหนดรวมภาษีมูลค่า พิ่ม ค่าขนส่ง
และค่าติดตั้งแล้ว
- มีการรับประกันผลิตภัณฑ์ ป็น วลาไม่น้อยกว่า 1 ปี
แผนงานการรักษาความสงบภายใน

5,800 บาท

242
หน้า : 94/459

วันที่พิมพ์ : 2/9/2563 19:14:56

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
งบลงทุน

รวม

483,300 บาท

รวม

483,300 บาท
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ค่าครุภัณฑ์

รวม

483,300 บาท

จานวน

483,300 บาท

ครุภัณฑ์คอมพิว ตอร์
ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดสนามกีฬากลาง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบกล้องโทรทัศน์
วงจรปิดพร้อมติดตั้งสนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วน
จังหวัดชัยภูมิ จานวน 1 ระบบ ป็นครุภัณฑ์ที่ติดตั้งพร้อมกัน
ป็นระบบ ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสานัก
งบประมาณ ตั้งงบประมาณตามราคาท้องตลาด แผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) พิ่ม ติม ฉบับที่ 11 ผ.03 หน้า 10
ข้อ 7 (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) รายละ อียดดังนี้
1. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิด ครือข่าย แบบมุมมองคงที่
สาหรับติดตั้งภายในอาคาร สาหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัย
ทั่วไป จานวน 3 ตัว ๆ ละ 23,000 บาท ป็น งิน 69,000 บาท
โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- มีความละ อียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า
1,920 x 1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel
- มี frame rate ไม่น้อยกว่า 25 ภาพต่อวินาที
(frame per second)
- ใช้ ทคโนโลยี IR-Cut filter หรือ Infrared
Cut-off Removable (ICR) สาหรับการบันทึกภาพได้ทั้ง
กลางวันและกลางคืนโดยอัตโนมัติ
- มีความไวแสงน้อยสุด ไม่มากกว่า 0.25 LUX
สาหรับการแสดงภาพสี (Color) และไม่มากกว่า
0.05 LUX สาหรับการแสดงภาพขาวดา (Black/White)
- มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไม่น้อยกว่า
1/3 นิ้ว
- มีผลต่างค่าความยาวโฟกัสต่าสุดกับค่าความยาว
โฟกัสสูงสุดไม่น้อยกว่า 4.5 มิลลิ มตร
- สามารถตรวจจับความ คลื่อนไหวอัตโนมัติ
(Motion Detection) ได้
- สามารถแสดงรายละ อียดของภาพที่มีความแตกต่าง
ของแสงมาก (Wide Dynamic Range หรือ Super Dynamic
Range) ได้
- สามารถส่งสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดงได้
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อย่างน้อย 2 แหล่ง
- ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video
Interface Forum)
- สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน
H.264 ป็นอย่างน้อย
- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได้
- มีช่อง ชื่อมต่อระบบ ครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า และ สามารถทางานได้ตาม
มาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power over
Ethernet) ในช่อง ดียวกันได้
- สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP, HTTPS,
“NTP หรือ SNTP”, SNMP , RTSP , IEEE802.1X
ได้ ป็นอย่างน้อย
- มีช่องสาหรับบันทึกข้อมูลลงหน่วยความจาแบบ
SD Card หรือ MicroSD Card หรือ Mini SD Card
- ต้องมี Software Development Kit (SDK) หรือ
Application Programming Interface (API) ในรูปแบบแผ่น
CD หรือ DVD ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง หรือสามารถ Download
จาก ว็บไซต์ผู้ผลิต
- ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านระบบการจัดการ
สิ่งแวดล้อม
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการ
หรือบริหารงานที่มีคุณภาพ
2. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิด ครือข่าย แบบมุมมองคงที่
สาหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สาหรับใช้ในงานรักษาความ
ปลอดภัยทั่วไป จานวน 7 ตัว ๆ ละ 32,000 บาท ป็น งิน
224,000 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- มีความละ อียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า
1,920 x 1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel
- มี frame rate ไม่น้อยกว่า 25 ภาพต่อวินาที
(frame per second)
- ใช้ ทคโนโลยี IR-Cut filter หรือ Infrared Cut-off
Removable (ICR) สาหรับการบันทึกภาพได้ทั้งกลางวันและ
กลางคืนโดยอัตโนมัติ
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- มีความไวแสงน้อยสุด ไม่มากกว่า 0.12 LUX
สาหรับการแสดงภาพสี (Color) และไม่มากกว่า 0.05 LUX
สาหรับการแสดงภาพขาวดา (Black/White)
- มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไม่น้อยกว่า
1/3 นิ้ว
- มีผลต่างค่าความยาวโฟกัสต่าสุดกับค่าความยาว
โฟกัสสูงสุดไม่น้อยกว่า 4.5 มิลลิ มตร
- สามารถตรวจจับความ คลื่อนไหวอัตโนมัติ
(Motion Detection) ได้
- สามารถแสดงรายละ อียดของภาพที่มีความ
แตกต่างของแสงมาก (Wide Dynamic Range หรือ Super
Dynamic Range) ได้
- สามารถส่งสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดง
ได้อย่างน้อย 2 แหล่ง
- ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video
Interface Forum)
- สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน H.264
ป็นอย่างน้อย
- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได้
- มีช่อง ชื่อมต่อระบบ ครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า และ สามารถทางานได้ตาม
มาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power
over Ethernet) ในช่อง ดียวกันได้
- ตัวกล้องได้มาตรฐาน IP66 หรือติดตั้งอุปกรณ์ พิ่ม ติม
สาหรับหุ้มกล้อง (Housing) ที่ได้มาตรฐาน IP66 หรือดีกว่า
- สามารถทางานได้ที่อุณหภูมิ -10 องศา ซล ซียส
ถึง 50 องศา ซล ซียส ป็นอย่างน้อย
- สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP, HTTPS, “NTP
หรือ SNTP”, SNMP, RTSP, IEEE802.1X ได้ ป็นอย่างน้อย
- มีช่องสาหรับบันทึกข้อมูลลงหน่วยความจาแบบ
SD Card หรือ MicroSD Card หรือ Mini SD Card
- ต้องมี Software Development Kit (SDK) หรือ
Application Programming Interface (API) ในรูปแบบ
แผ่น CD หรือ DVD ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง หรือสามารถ
Download จาก ว็บไซต์ผู้ผลิต

หน้า : 97/459

246
วันที่พิมพ์ : 2/9/2563 19:14:56

- ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านระบบการจัดการ
สิ่งแวดล้อม
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือ
บริหารงานที่มีคุณภาพ
3. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่าน ครือข่าย (Network Video
Recorder) แบบ 16 ช่อง จานวน 1 ครื่อง ป็น งิน
61,000 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- ป็นอุปกรณ์ที่ผลิตมา พื่อบันทึกภาพจากกล้อง
วงจรปิดโดย ฉพาะ
- สามารถบันทึกและบีบอัดภาพได้ตามมาตรฐาน
MPEG4 หรือ H.264 หรือดีกว่า
- ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video
Interface Forum)
- มีช่อง ชื่อมต่อระบบ ครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า
1 ช่อง
- สามารถบันทึกภาพและส่งภาพ พื่อแสดงผลที่
ความละ อียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,920x1,080 pixel
หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel
- สามารถใช้งานกับมาตรฐาน “HTTP หรือ HTTPS”,
SMTP, “NTP หรือ SNTP”, SNMP , RTSP ได้ ป็นอย่างน้อย
- มีหน่วยจัด ก็บข้อมูลสาหรับกล้องวงจรปิดโดย ฉพาะ
(Surveillance Hard Disk) ชนิด SATA ขนาดความจุรวม
ไม่น้อยกว่า 16 TB
- มีช่อง ชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB จานวน
ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง
- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได้
- ต้องมี Software Development Kit (SDK) หรือ
Application Programming Interface (API) ในรูปแบบ
แผ่น CD หรือ DVD ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง หรือสามารถ
Download จาก ว็บไซต์ผู้ผลิต
- สามารถแสดงภาพที่บันทึกจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
ผ่านระบบ ครือข่ายได้
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือ
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บริหารงานที่มีคุณภาพ
4. อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ POE (POE L2 Switch)
ขนาด 8 ช่อง จานวน 1 ครื่อง ป็น งิน 8,300 บาท โดยมี
คุณลักษณะดังนี้
- มีลักษณะการทางานไม่น้อยกว่า Layer 2 ของ
OSI Model
- มี Switching Capacity ไม่น้อยกว่า 16 Gbps
- รองรับ Mac Address ได้ไม่น้อยกว่า 8,000
Mac Address
- มีช่อง ชื่อมต่อระบบ ครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า และสามารถทางานได้
ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power over
Ethernet) ในช่อง ดียวกันได้ จานวนไม่น้อยกว่า 8 ช่อง
- สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านโปรแกรม
Web Browser ได้
- มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทางานช่อง ชื่อม
ต่อระบบ ครือข่ายทุกช่อง
5. ตู้จัด ก็บอุปกรณ์ภายนอกอาคาร (CCTV Cabinet)
จานวน 1 ชุด ป็น งิน 7,200 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- ตู้ หล็กกันน้าอ นกประสงค์
- ป็นตู้ทึบไม่มีช่องระบายอากาศ
6. อุปกรณ์แปลงสัญญาณสายโครงข่ายใยแก้ว
(SFP Converter) จานวน 2 ชุด ๆ ละ 3,000 บาท ป็น งิน
6,000 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- ป็นอุปกรณ์แปลงสัญญาณสายโครงข่ายใยแก้ว
(SFP Converter)
- พื่อ ชื่อมต่ออุปกรณ์ ครือข่ายให้ได้ระยะที่ไกลมาก
ยิ่งขึ้น
7. สายนาสัญญาณโครงข่ายใยแก้วนาแสงขนาด 6 แกน
(Fiber Optic Single Mode) จานวน 230 มตร ๆ ละ 80 บาท
ป็น งิน 18,400 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- ป็นสายไฟ บอร์ออปติก UFC9306 แบบ 6 Core
ประ ภท Single-Mode มาตรฐาน OS2
- โครงสร้างวัสดุไม่มีส่วนใด ป็นตัวนาไฟฟ้า
(All-Dielectric) ติดตั้งได้ทั้งภายนอกและภายในอาคาร
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- ฉนวนหุ้มสายใช้สาร PE
8. สายนาสัญญาณแบบทองแดงตี กลียวสาหรับ
ภายในอาคาร (UTP CAT5e) จานวน 260 มตร ๆ ละ
40 บาท ป็น งิน 10,400 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- ป็นสายนาสัญญาณที่ใช้ต่อกับคอมพิว ตอร์
และอุปกรณ์ ชื่อมต่อ ครือข่าย
- ป็นสายทองแดงที่มีความ ร็วที่ต่า
- ป็นสายที่ใช้ภายในอาคาร
9. สายนาสัญญาณแบบทองแดงตี กลียวสาหรับ
ภายนอกอาคาร (UTP CAT5e Outdoor) จานวน
260 มตร ๆ ละ 65 บาท ป็น งิน 16,900 บาท
โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- ป็นสายนาสัญญาณที่ใช้ต่อกับคอมพิว ตอร์
และอุปกรณ์ ชื่อมต่อ ครือข่าย
- ป็นสายทองแดงที่มีความ ร็วที่ต่า
- ป็นสายที่ใช้ภายนอกอาคาร
10. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch)
ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2 จานวน 1 ครื่อง ป็น งิน
21,000 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- มีลักษณะการทางานไม่น้อยกว่า Layer 2
ของ OSI Model
- มีช่อง ชื่อมต่อระบบ ครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า
24 ช่อง
- มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทางานช่อง ชื่อมต่อ
ระบบ ครือข่ายทุกช่อง
- รองรับ Mac Address ได้ไม่น้อยกว่า 16,000
Mac Address
- สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านทางโปรแกรม
Web Browser ได้
11. ครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 2 kVA จานวน 1 ครื่อง
ป็น งิน 12,000 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- มีกาลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า
2 kVA (1,200 Watts)
- มีช่วงแรงดันไฟฟ้า Input (VAC)
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ไม่น้อยกว่า 220+/-20%
- มีช่วงแรงดันไฟฟ้า Output (VAC)
ไม่มากกว่า 220+/-10%
- สามารถสารองไฟฟ้าที่ Full Load ได้ไม่น้อยกว่า 5
นาที
12. ครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จานวน
1 ครื่อง ป็น งิน 2,500 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- มีกาลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า
800 VA (480 Watts)
- สามารถสารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
13. ตู้สาหรับจัด ก็บ ครื่องคอมพิว ตอร์และอุปกรณ์
แบบที่ 1 (ขนาด 36U) จานวน 1 ชุด ป็น งิน 18,000 บาท
โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- ป็นตู้ Rack ปิด ขนาด 19 นิ้ว 36U โดยมี
ความกว้างไม่น้อยกว่า 60 ซนติ มตร ความลึก
ไม่น้อยกว่า 80 ซนติ มตรและความสูงไม่น้อยกว่า
179 ซนติ มตร
- ผลิตจาก หล็กแผ่น คลือบสังกะสีแบบชุบด้วยไฟฟ้า
(Electro-galvanized steel sheet)
- มีช่อง สียบไฟฟ้า จานวนไม่น้อยกว่า 10 ช่อง
- มีพัดลมสาหรับระบายความร้อน ไม่น้อยกว่า 2 ตัว
14. โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับ
ความละ อียดจอภาพ 1366x768 พิก ซล ขนาด 32 นิ้ว
จานวน 1 ครื่อง ป็น งิน 8,600 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- ระดับความละ อียดของจอภาพ (Resolution)
1366 x 768 (พิก ซล)
- ขนาดจอภาพขั้นต่า 32 นิ้ว
- แสดงภาพด้วยหลอดภาพ แบบ LED Backlight
- สามารถ ชื่อมต่อ อิน ตอร์ น็ตได้ (Smart TV)
- ช่องต่อ HDMI ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง พื่อการ ชื่อมต่อ
สัญญาณภาพและ สียง
- ช่องต่อ USB ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง รองรับไฟล์ภาพ
พลง และภาพยนตร์
- มีตัวรับสัญญาณดิจิตอล (Digital) ในตัว
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งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

รวม

300,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

300,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

300,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

จานวน

200,000 บาท

รายจ่าย กี่ยว นื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ ข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ
โครงการป้องกันและบรร ทาสาธารณภัย
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการดา นินโครงการป้องกัน
และบรร ทาสาธารณภัย ที่ กิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ
ช่น ภัยหนาว ภัยแล้ง อุทกภัย วาตภัย ดินถล่ม และอื่นๆ
ป็นไปตามระ บียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการช่วย หลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2560 และแก้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 2-2/1 ข้อ 1
(กองช่าง)
โครงการป้องกันและลดอุบัติ หตุทางถนนในช่วง ทศกาล
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการดา นินโครงการป้องกันและ
ลดอุบัติ หตุทางถนนในช่วง ทศกาล ช่น การทาป้าย ตือน
ป้ายรณรงค์ ป้ายประชาสัมพันธ์สร้างจิตสานึกความปลอดภัย
ทางถนนและการส่ง สริมสนับสนุนการตั้งจุดตรวจจุดบริการ
ประชาชนบนถนนสายหลักและสายรองในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ
ป็นไปตามหนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0810.4/ว4202 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2561 และ
ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว1123 ลงวันที่ 9 มษายน 2563
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 2-2/2 ข้อ 2
(กองช่าง)
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนพนักงาน

รวม 501,797,041 บาท
รวม 392,039,295 บาท
รวม 392,039,295 บาท
จานวน 304,868,044 บาท

1. พื่อจ่าย ป็น งิน ดือนและ งินปรับปรุง งิน ดือนของ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 10,219,644 บาท)
2. พื่อจ่าย ป็น งิน ดือนและ งินปรับปรุง งิน ดือนของ
ข้าราชการครูในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามหนังสือ
กรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว56
ลงวันที่ 7 มกราคม 2563 และหนังสือกรมส่ง สริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่ มท 0809.4/ว2042 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 294,648,400 บาท)
งิน พิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
1. พื่อจ่าย ป็นค่าตอบแทนราย ดือนผู้บริหาร, งิน พิ่ม
การครองชีพชั่วคราว และ งิน พิ่มอื่น ๆ ของข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
320,400 บาท)
2. พื่อจ่าย ป็น งิน พิ่มจ่ายควบ งิน ดือนได้แก่ ค่าตอบแทน
ราย ดือน, งิน พิ่มการครองชีพชั่วคราว, งิน พิ่มพิ ศษ พื่อการ
สู้รบ(พสร.) และ งิน พิ่มอื่น ๆ ของข้าราชการครูในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ตามหนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น
ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว56 ลงวันที่ 7 มกราคม 2563 และ
หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0809.4/ว2042
ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 (กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 28,086,400 บาท)

จานวน

28,406,800 บาท
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งินประจาตาแหน่ง

จานวน

121,200 บาท

จานวน

37,322,400 บาท

จานวน

3,756,000 บาท

พื่อจ่าย ป็น งินประจาตาแหน่งของข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดตามที่มีคาสั่งให้ได้รับ งินประจาตาแหน่ง
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
งินวิทยฐานะ
1. พื่อจ่าย ป็น งินวิทยฐานะสาหรับข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
421,200 บาท)
2. พื่อจ่าย ป็น งินวิทยฐานะสาหรับข้าราชการครูในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามหนังสือกรมส่ง สริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว56 ลงวันที่ 7 มกราคม 2563
และหนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ที่
มท 0809.4/ว2042 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 36,901,200 บาท)
ค่าจ้างลูกจ้างประจา
พื่อจ่าย ป็นค่าจ้างและ งินปรับปรุงค่าจ้างของลูกจ้าง
ประจาของโรง รียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ตามหนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0810.8/ว56 ลงวันที่ 7 มกราคม 2563 และหนังสือ
กรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0809.4/ว2042
ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 (กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม)
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
1. พื่อจ่าย ป็นค่าตอบแทนและ งินปรับปรุง งินค่าตอบ
แทนของพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัด (กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม 4,130,335 บาท)
2. พื่อจ่าย ป็นค่าตอบแทนและ งินปรับปรุง งินค่าตอบ
แทนของพนักงานจ้างของโรง รียนในสังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัด ตามหนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0810.8/ว56 ลงวันที่ 7 มกราคม 2563 และหนังสือกรม
ส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0809.4/ว2042 ลงวันที่
10 กรกฎาคม 2563 (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
11,155,700 บาท)
3. พื่อจ่าย ป็นค่าตอบแทนและ งินปรับปรุงค่าตอบแทน
ของพนักงานจ้างถ่ายโอนสนามกีฬา ตามหนังสือกรมส่ง สริม
การปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว56 ลงวันที่
7 มกราคม 2563 (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
954,996 บาท)

จานวน

16,241,031 บาท
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งิน พิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
1. พื่อจ่าย ป็น งิน พิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงาน
จ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด (กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 108,120 บาท)
2. พื่อจ่าย ป็น งิน พิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงาน
จ้างของโรง รียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามหนังสือ
กรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว56
ลงวันที่ 7 มกราคม 2563 และหนังสือกรมส่ง สริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่ มท 0809.4/ว2042 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1,164,400 บาท)
3. พื่อจ่าย ป็น งิน พิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงาน
จ้างถ่ายโอนสนามกีฬา ตามหนังสือกรมส่ง สริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว56 ลงวันที่ 7 มกราคม 2563
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 51,300 บาท)

จานวน

1,323,820 บาท
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งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอัน ป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

รวม

28,628,756 บาท

รวม

995,100 บาท

จานวน

595,100 บาท

จานวน

400,000 บาท

1. พื่อจ่าย ป็นค่าตอบแทนของคณะกรรมการตรวจ
ประ มินผลงาน พื่อ ลื่อนวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้มีหรือ ลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้น ตามหนังสือ
กรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว 56
ลงวันที่ 7 มกราคม 2563 (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
519,000 บาท)
2. พื่อจ่าย ป็น งินตอบแทนพิ ศษ (กรณี งิน ดือน
ต็มขั้น) ข้าราชการครูในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ตามหนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่
มท 0810.8/ว56 ลงวันที่ 7 มกราคม 2563 และหนังสือกรม
ส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0809.4/ว2042 ลงวันที่
10 กรกฎาคม 2563 (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
76,100 บาท)
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก วลาราชการ
พื่อจ่าย ป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก วลาราชการ
ให้แก่ ข้าราชการ ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้างองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติงานนอก วลาราชการ
ตามระ บียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ บิกจ่าย งินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอก วลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2559 (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
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ค่าใช้สอย

รวม

24,500,276 บาท

จานวน

7,050,000 บาท

จานวน

42,000 บาท

รายจ่าย พื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
1. ค่าจ้าง หมาบริการ
(1) พื่อจ่าย ป็นค่าจ้าง หมาบริการ พื่อให้ผู้รับจ้างทา
การอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมิใช่การประกอบ ดัดแปลง ต่อ ติม
ครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้างอย่างใดและอยู่ในความรับผิดชอบ
ของผู้รับจ้าง ช่น ค่าถ่าย อกสาร ค่า ย็บหนังสือ หรือ ข้าปก
หนังสือ ค่าซักฟอก ค่ากาจัดสิ่งปฏิกูล ฯลฯ (กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม 50,000 บาท)
(2) พื่อจ่าย ป็นค่าจ้าง หมาบริการ ค่าจ้างครูอัตราจ้าง
ทดแทนตาแหน่งที่ว่างซึ่งอยู่ในระหว่างการสรรหา และจ้าง
บุคลากรสนับสนุนการสอน ตามประกาศคณะกรรมการกลาง
พนักงาน ทศบาล รื่องหลัก กณฑ์การกาหนดจานวนตาแหน่ง
พนักงานครู ทศบาลและบุคลากรสนับสนุนการสอน
(พนักงานจ้างตามภารกิจ) ที่สังกัดสถานศึกษา
ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2549 (กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 7,000,000 บาท)
2. ค่า ช่าทรัพย์สิน
ค่า ช่า ครื่องถ่าย อกสาร สาหรับใช้ในการปฏิบัติงานของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ประจากองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม จานวน 1 ครื่อง ในอัตรา ดือนละ 3,500 บาท
ป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว254
ลงวันที่ 15 มกราคม 2563 (กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม) รายละ อียดดังนี้
- ช่า ครื่องถ่าย อกสารแบบมีการย่อ-ขยายได้
- ปริมาณการถ่ายขั้นต่า 10,000 แผ่น/ ดือน
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รายจ่าย กี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

จานวน

60,000 บาท

จานวน

297,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายสาหรับส่ง สริมศักยภาพการจัดการ
ศึกษาท้องถิ่น ป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาหลักสูตรสถาน
ศึกษาตามมาตรฐานการ รียนรู้และตัวชี้วัด (ฉบับปรับปรุง
พ.ศ. 2560) สาหรับโรง รียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ชัยภูมิ จานวน 26 โรง รียน ๆ ละ 1 คน และกองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม จานวน 1 คน ๆ ละ 11,000 บาท
ตามหนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่
มท 0816.2/ว57 ลงวันที่ 8 มกราคม 2563 แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561-2565) หน้า 1-3/9 ข้อ 10 (กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม)
ค่าใช้จ่ายในการ ดินทางไปราชการ
จานวน

300,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และให้หมายรวมถึงการประชุมราชการทาง
ไกลผ่านดาว ทียม ช่น ค่าอาหารว่างและ ครื่องดื่ม ค่าอาหาร
ในกรณีที่มีการประชุมคาบ กี่ยวมื้ออาหาร ค่า ช่าห้องประชุม
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จา ป็น ป็นต้น ตามระ บียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการ บิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
รายจ่าย กี่ยว นื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ ข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามมาตรฐานการ
รียนรู้และตัวชี้วัด(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการ ดินทางไปราชการ ได้แก่
ค่า บี้ย ลี้ยง ดินทาง ค่าพาหนะ ค่า ช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น
ที่จา ป็นต้องจ่าย นื่องในการ ดินทางไปราชการของ จ้าหน้าที่
ท้องถิ่นที่ได้รับอนุมัติให้ ดินทางไปราชการ ป็นไปตามระ บียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ ดินทางไปราชการ
ของ จ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไข พิ่ม ติม
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
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ค่าใช้จ่ายในการส่ง สริมการจัดหาสื่อการ รียนการสอนตามหลักสูตร จานวน
สาหรับโรง รียนขนาด ล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายสาหรับส่ง สริมศักยภาพการจัดการ
ศึกษาท้องถิ่น ป็นค่าใช้จ่ายในการส่ง สริมการจัดหาสื่อการ รียน
การสอนตามหลักสูตรสาหรับโรง รียนขนาด ล็กในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ โรง รียนละ 100,000 บาท ตามหนังสือ
กรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว57
ลงวันที่ 8 มกราคม 2563 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
หน้า 1-3/9 ข้อ 10 (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
รายละ อียดดังนี้
- โรง รียนกุดน้าใสพิทยาคม จานวน 100,000 บาท
- โรง รียนโคกสะอาดวิทยา จานวน 100,000 บาท
- โรง รียนตรีประชาพัฒนศึกษา จานวน 100,000 บาท
- โรง รียนบ้าน ดื่อวิทยาคม จานวน 100,000 บาท
- โรง รียนโป่งนกประชาสามัคคี จานวน 100,000 บาท
- โรง รียนมัธยมชัยมงคลรังงาม จานวน 100,000 บาท
- โรง รียนมัธยมบ้านแก้งวิทยา จานวน 100,000 บาท
- โรง รียนมัธยมหนองศาลา จานวน 100,000 บาท
- โรง รียนลุ่มลาชีนิรมิตวิทยา จานวน 100,000 บาท
- โรง รียนสตรีชัยภูมิ 2
จานวน 100,000 บาท
- โรง รียนสระพังวิทยาคม
จานวน 100,000 บาท
- โรง รียนหนองขามวิทยา
จานวน 100,000 บาท
- โรง รียนหนองไผ่วิทยานุสรณ์ จานวน 100,000 บาท
- โรง รียนห้วยยางวิทยาคม
จานวน 100,000 บาท

หน้า : 110/459

1,400,000 บาท
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ค่าใช้จ่ายในโครงการ สริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จานวน

24,000 บาท

จานวน

540,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายสาหรับส่ง สริมศักยภาพการจัดการ
ศึกษาท้องถิ่น ป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ สริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจาปี
งบประมาณ พ.ศ 2564 สาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จานวน 6 คน ๆ ละ 4,000 บาท ตามหนังสือกรมส่ง สริม
การปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว57 ลงวันที่
8 มกราคม 2563 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
หน้า 1-3/9 ข้อ 10 (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรม ชิงปฏิบัติการ พื่อจัดทาหลักสูตรสถาน
ศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานปรับปรุงใหม่
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายสาหรับส่ง สริมศักยภาพการจัดการ
ศึกษาท้องถิ่น ป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรม ชิงปฏิบัติการ พื่อ
จัดทาหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปรับปรุงใหม่ สาหรับโรง รียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ชัยภูมิ จานวน 26 โรง รียน และกองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม จานวน 1 คน ๆ ละ 20,000 บาท ตามหนังสือ
กรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว57
ลงวันที่ 8 มกราคม 2563 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
หน้า 1-3/9 ข้อ 10 (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
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ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมสัมมนา “การจัดระบบประกันคุณภาพ จานวน
การศึกษาภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่นตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561”

หน้า : 112/459

1,166,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายสาหรับส่ง สริมศักยภาพการจัดการ
ศึกษาท้องถิ่น ป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมสัมมนา “การจัด
ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ 2561” สาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
จัดการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน แห่งละ 2 คน และสถานศึกษา
แห่งละ 4 คน ๆ ละ 11,000 บาท ตามหนังสือกรมส่ง สริม
การปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว57 ลงวันที่
8 มกราคม 2563 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
หน้า 1-3/9 ข้อ 10 (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
โครงการประ มินคุณภาพภายในสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหาร จานวน
ส่วนจังหวัดชัยภูมิ
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการดา นินโครงการประ มิน
คุณภาพภายในสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ชัยภูมิ ช่น ค่าใช้จ่าย กี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่
ฝึกอบรม ค่าวัสดุ ครื่อง ขียน และอุปกรณ์ ค่าอาหารว่างและ
ครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่า ช่าที่พัก
ค่า บี้ย ลี้ยง และค่าใช้จ่ายอื่นที่ กี่ยวข้อง ป็นไปตามระ บียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการ ข้า
รับการฝึกอบรมของ จ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และระ บียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ ดินทางไปราชการ
ของ จ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไข พิ่ม ติม แผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 1-3/6 ข้อ 7
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

350,000 บาท

261
หน้า : 113/459

วันที่พิมพ์ : 2/9/2563 19:14:56

โครงการประสานแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้อง จานวน
ถิ่นใน ขตจังหวัดชัยภูมิ

50,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการดา นินโครงการประสาน
แผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน ขต
จังหวัดชัยภูมิ ช่น ค่าใช้จ่าย กี่ยวกับการใช้และการตกแต่ง
สถานที่ฝึกอบรม ค่าวัสดุ ครื่อง ขียน และอุปกรณ์ ค่าอาหารว่าง
และ ครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่า ช่าที่พัก และ
ค่าใช้จ่ายอื่นที่ กี่ยวข้อง ป็นไปตามระ บียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ ข้ารับการฝึกอบรม
ของ จ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561-2565) พิ่ม ติม ฉบับที่ 4 หน้า 1-3/1 ข้อ 1
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
โครงการผู้นาการศึกษายุคใหม่ ใจตื่นรู้
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการดา นินโครงการ
ผู้นายุคใหม่ ใจตื่นรู้ ช่น ค่าใช้จ่าย กี่ยวกับการใช้และ
การตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าวัสดุ ครื่อง ขียน
และอุปกรณ์ ค่าอาหารว่างและ ครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าอาหาร ค่า ช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นที่
กี่ยวข้อง ป็นไปตามระ บียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ ข้าฝึกอบรม
ของ จ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561-2565) พิ่ม ติม ฉบับที่ 10 หน้า 1-3/2 ข้อ 2
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

จานวน

300,000 บาท

262
วันที่พิมพ์ : 2/9/2563 19:14:56

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาผู้กากับลูก สือสามัญรุ่นใหญ่ขั้นความ จานวน
รู้ชั้นสูง (A.T.C)

หน้า : 114/459

300,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการดา นินโครงการฝึกอบรม
หลักสูตรวิชาผู้กากับลูก สือสามัญรุ่นใหญ่ขั้นความรู้ชั้นสูง
(A.T.C) ช่น ค่าใช้จ่าย กี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถาน
ที่ฝึกอบรม ค่าวัสดุ ครื่อง ขียน และอุปกรณ์ ค่าอาหารว่าง
และ ครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร และค่าใช้จ่าย
อื่นที่ กี่ยวข้อง ป็นไปตามระ บียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการ ข้ารับการฝึกอบรมของ
จ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561-2565) หน้า 1-3/63 ข้อ 47 (กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม)

โครงการพัฒนาการจัดทาแผนพัฒนาการศึกษาของโรง รียนในสังกัด จานวน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการดา นินโครงการพัฒนาการ
จัดทาแผนพัฒนาการศึกษาของโรง รียนในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ช่น ค่าใช้จ่าย กี่ยวกับการใช้และ
การตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าวัสดุ ครื่อง ขียน และอุปกรณ์
ค่าอาหารว่างและ ครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร
ค่า ช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นที่ กี่ยวข้อง ป็นไปตามระ บียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
การ ข้ารับการฝึกอบรมของ จ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 1-3/7 ข้อ 8
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

300,000 บาท

263
หน้า : 115/459

วันที่พิมพ์ : 2/9/2563 19:14:56

โครงการพัฒนาการวัดและประ มินผลการ รียนรู้ ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ของสถานศึกษาสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

จานวน

200,000 บาท

จานวน

300,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการดา นินโครงการพัฒนาการวัด
และประ มินผลการ รียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พ.ศ. 2551 ของสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดชัยภูมิ ช่น ค่าใช้จ่าย กี่ยวกับการใช้และการตกแต่ง
สถานที่ฝึกอบรม ค่าวัสดุ ครื่อง ขียน และอุปกรณ์ ค่าอาหารว่าง
และ ครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่า ช่าที่พัก และ
ค่าใช้จ่ายอื่นที่ กี่ยวข้อง ป็นไปตามระ บียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ ข้ารับการฝึกอบรม
ของ จ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561-2565) หน้า 1-3/2 ข้อ 2 (กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม)
โครงการพัฒนานวัตกรรมการ รียนรู้สู่กระบวนการจัดการ รียนการ
สอนสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการดา นินโครงการพัฒนา
นวัตกรรมการ รียนรู้สู่กระบวนการจัดการ รียนการสอน
สถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ช่น ค่าใช้จ่าย กี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม
ค่าวัสดุ ครื่อง ขียน และอุปกรณ์ ค่าอาหารว่างและ ครื่องดื่ม
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่า ช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่น
ที่ กี่ยวข้อง ป็นไปตามระ บียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการ ข้ารับการฝึกอบรมของ
จ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561-2565) หน้า 1-3/19 ข้อ 16 (กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม)

264
หน้า : 116/459

วันที่พิมพ์ : 2/9/2563 19:14:56

โครงการพัฒนารูปแบบการสอน STEM Education สถานศึกษาใน จานวน
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

50,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการดา นิน โครงการพัฒนา
รูปแบบการสอน STEM Education สถานศึกษาในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ช่น ค่าใช้จ่าย กี่ยวกับ
การใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าวัสดุ ครื่อง ขียน
และอุปกรณ์ ค่าอาหารว่างและ ครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร
ค่าอาหาร ค่า ช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นที่ กี่ยวข้อง ป็นไปตาม
ระ บียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการ ข้ารับการฝึกอบรมของ จ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 1-3/66 ข้อ 49
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ชุมชนการ
รียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC)
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการดา นินโครงการพัฒนา
ศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ชุมชนการ รียนรู้
ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) ช่น
ค่าใช้จ่าย กี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม
ค่าวัสดุ ครื่อง ขียนและอุปกรณ์ ค่าอาหารว่างและ ครื่องดื่ม
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่นที่ กี่ยวข้อง
ป็นไปตามระ บียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรม และการ ข้ารับการฝึกอบรมของ จ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ. 2557 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 1-3/67
ข้อ 50 (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

จานวน

100,000 บาท

265
หน้า : 117/459

วันที่พิมพ์ : 2/9/2563 19:14:56

โครงการพัฒนาสมรรถนะคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรง รียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

จานวน

160,000 บาท

จานวน

300,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการดา นินโครงการพัฒนา
สมรรถนะคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรง รียนสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ช่น ค่าใช้จ่าย กี่ยวกับการใช้
และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าวัสดุ ครื่อง ขียน และ
อุปกรณ์ ค่าอาหารว่างและ ครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร
ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่นที่ กี่ยวข้อง ป็นไปตามระ บียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และ
การ ข้ารับการฝึกอบรมของ จ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 1-3/43 ข้อ 33
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดชัยภูมิ
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการดา นินโครงการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ชัยภูมิ ช่น ค่าใช้จ่าย กี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถาน
ที่ฝึกอบรม ค่าวัสดุ ครื่อง ขียน และอุปกรณ์ ค่าอาหารว่าง
และ ครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่า ช่าที่พัก
และค่าใช้จ่ายอื่นที่ กี่ยวข้อง ป็นไปตามระ บียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการ ข้ารับ
การฝึกอบรมของ จ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 แผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 1-3/8 ข้อ 9 (กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม)
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หน้า : 118/459
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โครงการส่ง สริมการวิจัยทางการศึกษาและวิจัยในชั้น รียนของสถาน จานวน
ศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

300,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการดา นินโครงการส่ง สริม
การวิจัยทางการศึกษาและวิจัยในชั้น รียนของสถานศึกษา
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ช่น ค่าใช้จ่าย กี่ยวกับ
การใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าวัสดุ ครื่อง ขียน
และอุปกรณ์ ค่าอาหารว่างและ ครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร
ค่าอาหาร ค่า ช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นที่ กี่ยวข้อง ป็นไปตาม
ระ บียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการ ข้ารับการฝึกอบรมของ จ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 1-3/3 ข้อ 3
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
โครงการสนับสนุนทุนการศึกษา
พื่อจ่าย ป็นทุนการศึกษาตามโครงการสนับสนุน
ทุนการศึกษา สาหรับสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่นัก รียน
นักศึกษา และผู้ด้อยโอกาส ได้แก่ ด็กกาพร้า ด็กยากจน
และคนพิการในท้องถิ่น พื่อการศึกษาในหลักสูตรที่สูงกว่า
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งรัฐจัดให้โดยไม่ ก็บค่าใช้จ่ายหรือ
ทียบ ท่า แต่ไม่สูงกว่าระดับปริญญาตรี จานวน 15 ทุนๆ ละ
22,000 บาท ตามระ บียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายจ่าย
กี่ยวกับทุนการศึกษาสาหรับนักศึกษา และการให้ความ
ช่วย หลือนัก รียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2561
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 7
หน้า 1-3/20 ข้อ 17 (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)

จานวน

330,000 บาท
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หน้า : 119/459

วันที่พิมพ์ : 2/9/2563 19:14:56

โครงการสนับสนุนและส่ง สริมผู้บริหาร ครู นัก รียนและบุคลากร
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ข้าร่วมงานมหกรรม
การจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประ ทศ

จานวน

500,000 บาท

โครงการอบรม ชิงปฏิบัติการ "กลุ่มสาระการ รียนรู้การงานอาชีพ จานวน
และ ทคโนโลยี" โรง รียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

50,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการดา นินโครงการสนับสนุน
และส่ง สริมผู้บริหาร ครู นัก รียน และบุคลากรสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ข้าร่วมงานมหกรรมการจัดการศึกษา
ท้องถิ่น ระดับประ ทศ ช่น ค่า บี้ย ลี้ยง ดินทาง ค่าพาหนะ
ค่า ช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นที่ กี่ยวข้อง ป็นไปตามระ บียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ บิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา ข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และระ บียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ ดินทางไปราชการ
ของ จ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555และที่แก้ไข พิ่ม ติม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 1-3/16 ข้อ 14
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการดา นินโครงการอบรม ชิง
ปฏิบัติการ “กลุ่มสาระการ รียนรู้การงานอาชีพ และ ทคโนโลยี”
โรง รียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ช่น ค่าใช้จ่าย
กี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าวัสดุ
ครื่อง ขียน และอุปกรณ์ ค่าอาหารว่างและ ครื่องดื่ม ค่าสมนา
คุณวิทยากร ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่นที่ กี่ยวข้อง ป็นไปตาม
ระ บียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการ ข้ารับการฝึกอบรมของ จ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)หน้า 1-3/55 ข้อ 41
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
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หน้า : 120/459

วันที่พิมพ์ : 2/9/2563 19:14:56

โครงการอบรม ชิงปฏิบัติการ "กลุ่มสาระการ รียนรู้คณิตศาสตร์"
โรง รียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

จานวน

50,000 บาท

โครงการอบรม ชิงปฏิบัติการ "กลุ่มสาระการ รียนรู้คอมพิว ตอร์และ จานวน
หุ่นยนต์" โรง รียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

50,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการดา นินโครงการอบรม ชิง
ปฏิบัติการ “กลุ่มสาระการ รียนรู้คณิตศาสตร์” โรง รียนในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ช่น ค่าใช้จ่าย กี่ยวกับการใช้
และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าวัสดุ ครื่อง ขียน และ
อุปกรณ์ ค่าอาหารว่างและ ครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร
ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่นที่ กี่ยวข้อง ป็นไปตามระ บียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และ
การ ข้ารับการฝึกอบรมของ จ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 1-3/58 ข้อ 44
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการดา นินโครงการอบรม ชิง
ปฏิบัติการ “กลุ่มสาระการ รียนรู้คอมพิว ตอร์และหุ่นยนต์”
โรง รียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ช่น
ค่าใช้จ่าย กี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม
ค่าวัสดุ ครื่อง ขียน และอุปกรณ์ ค่าอาหารว่างและ ครื่องดื่ม
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่นที่ กี่ยวข้อง
ป็นไปตามระ บียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการ ข้ารับการฝึกอบรมของ จ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ. 2557 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 1-3/57
ข้อ 43 (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
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หน้า : 121/459
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โครงการอบรม ชิงปฏิบัติการ "กลุ่มสาระการ รียนรู้ภาษาต่าง
ประ ทศ" โรง รียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

จานวน

50,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการดา นินโครงการอบรม ชิง
ปฏิบัติการ “กลุ่มสาระการ รียนรู้ภาษาต่างประ ทศ” โรง รียนใน
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ช่น ค่าใช้จ่าย กี่ยวกับการ
ใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าวัสดุ ครื่อง ขียน และ
อุปกรณ์ ค่าอาหารว่างและ ครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร
ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่นที่ กี่ยวข้อง ป็นไปตามระ บียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการ
ข้ารับการฝึกอบรมของ จ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 แผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 1-3/53 ข้อ 39 (กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม)
โครงการอบรม ชิงปฏิบัติการ "กลุ่มสาระการ รียนรู้ภาษาไทย"
โรง รียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการดา นินโครงการอบรม ชิง
ปฏิบัติการ “กลุ่มสาระการ รียนรู้ภาษาไทย” โรง รียนในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ช่น ค่าใช้จ่าย กี่ยวกับการใช้
และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าวัสดุ ครื่อง ขียน และ
อุปกรณ์ ค่าอาหารว่างและ ครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร
ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่นที่ กี่ยวข้อง ป็นไปตามระ บียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการ
ข้ารับการฝึกอบรมของ จ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 แผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 1-3/54 ข้อ 40 (กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม)
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หน้า : 122/459

วันที่พิมพ์ : 2/9/2563 19:14:56

โครงการอบรม ชิงปฏิบัติการ "กลุ่มสาระการ รียนรู้วิทยาศาสตร์"
โรง รียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

จานวน

50,000 บาท

โครงการอบรม ชิงปฏิบัติการ "กลุ่มสาระการ รียนรู้ศิลปะ" โรง รียน จานวน
ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

50,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการดา นินโครงการอบรม ชิง
ปฏิบัติการ “กลุ่มสาระการ รียนรู้วิทยาศาสตร์” โรง รียนในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ช่น ค่าใช้จ่าย กี่ยวกับการใช้
และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าวัสดุ ครื่อง ขียน และ
อุปกรณ์ ค่าอาหารว่างและ ครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร
ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่นที่ กี่ยวข้อง ป็นไปตามระ บียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการ
ข้ารับการฝึกอบรมของ จ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 แผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 1-3/60 ข้อ 45 (กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม)

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการดา นินโครงการอบรม ชิง
ปฏิบัติการ “กลุ่มสาระการ รียนรู้ศิลปะ” โรง รียนในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ช่น ค่าใช้จ่าย กี่ยวกับการใช้
และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าวัสดุ ครื่อง ขียน และ
อุปกรณ์ ค่าอาหารว่างและ ครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร
ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่นที่ กี่ยวข้อง ป็นไปตามระ บียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการ
ข้ารับการฝึกอบรมของ จ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 แผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 1-3/50 ข้อ 37 (กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม)
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หน้า : 123/459

วันที่พิมพ์ : 2/9/2563 19:14:56

โครงการอบรม ชิงปฏิบัติการ "กลุ่มสาระการ รียนรู้สังคมศึกษา
จานวน
ศาสนาและวัฒนธรรม" โรง รียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ชัยภูมิ

50,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการดา นินโครงการอบรม ชิง
ปฏิบัติการ“กลุ่มสาระการ รียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม” โรง รียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ชัยภูมิ ช่น ค่าใช้จ่าย กี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่
ฝึกอบรม ค่าวัสดุ ครื่อง ขียน และอุปกรณ์ ค่าอาหารว่างและ
ครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่นที่
กี่ยวข้อง ป็นไปตามระ บียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้
จ่ายในการฝึกอบรม และการ ข้ารับการฝึกอบรมของ จ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
หน้า 1-3/49 ข้อ 36 (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
โครงการอบรม ชิงปฏิบัติการ "กลุ่มสาระการ รียนรู้สุขศึกษาและ
พลศึกษา" โรง รียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการดา นินโครงการอบรม ชิง
ปฏิบัติการ “กลุ่มสาระการ รียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา”
โรง รียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ช่น ค่าใช้จ่าย
กี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าวัสดุ
ครื่อง ขียน และอุปกรณ์ ค่าอาหารว่างและ ครื่องดื่ม
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่นที่ กี่ยวข้อง
ป็นไปตามระ บียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการ ข้ารับการฝึกอบรมของ จ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ. 2557 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 1-3/56
ข้อ 42 (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

จานวน

50,000 บาท
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โครงการอบรม ชิงปฏิบัติการ "กิจกรรมการพัฒนาผู้ รียน" โรง รียน จานวน
ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

หน้า : 124/459

50,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการดา นินโครงการอบรม ชิง
ปฏิบัติการ “กิจกรรมการพัฒนาผู้ รียน” โรง รียนในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ช่น ค่าใช้จ่าย กี่ยวกับการใช้
และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าวัสดุ ครื่อง ขียน และ
อุปกรณ์ ค่าอาหารว่างและ ครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร
ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่นที่ กี่ยวข้อง ป็นไปตามระ บียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และ
การ ข้ารับการฝึกอบรมของ จ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 1-3/52 ข้อ 38
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มี จานวน
หรือ ลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้นของสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดชัยภูมิ
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการดา นินโครงการอบรมพัฒนา
ครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีหรือ ลื่อนวิทยฐานะ
สูงขึ้นของสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ชัยภูมิ ช่น ค่าใช้จ่าย กี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึก
อบรม ค่าจ้างถ่าย อกสารประกอบการอบรม ค่าอาหารว่างและ
ครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่า ช่าที่พัก และค่าใช้
จ่ายอื่นที่ กี่ยวข้อง ป็นไปตามระ บียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการ ข้ารับการฝึกอบรมของ
จ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561-2565) หน้า 1-3/64 ข้อ 48 (กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม)

200,000 บาท
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ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม

จานวน

9,381,276 บาท

รวม

636,000 บาท

จานวน

150,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

1. พื่อจ่าย ป็นค่าซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ พื่อให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ ป็นไปตามหนังสือกรมส่ง สริม
การปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1657 ลงวันที่
16 กรกฎาคม 2556 และด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1752
ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556 (กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 9,342,876 บาท)
2. พื่อจ่าย ป็นค่าซ่อมแซมบารุงรักษายานพาหนะ รถยนต์
ส่วนกลางที่ใช้ในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ชัยภูมิ ป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่
มท 0808.2/ว254 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 38,400 บาท)
ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน
พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวัสดุสานักงาน สาหรับใช้ในราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ
แบบพิมพ์ แฟ้ม ซอง ลวด ย็บกระดาษ น้าดื่มสาหรับบริการ
ประชาชนในสานักงาน ฯลฯ ป็นไปตามหนังสือกรมส่ง สริม
การปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่
9 มิถุนายน 2558 และ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่
27 มิถุนายน 2559 (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
วัสดุงานบ้านงานครัว
พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สาหรับใช้ใน
ราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ช่น แปรง ไม้กวาด
ฯลฯ ป็นไปตามหนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น
ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
และ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน
2559 (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
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วัสดุ ชื้อ พลิงและหล่อลื่น

จานวน

136,000 บาท

จานวน

300,000 บาท

รวม

2,497,380 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าวัสดุ ชื้อ พลิงและหล่อลื่น สาหรับรถยนต์
ส่วนกลางยานพาหนะต่าง ๆ ที่ใช้ในราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัดชัยภูมิ ป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
0808.2/ว254 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563 (กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม)
วัสดุคอมพิว ตอร์
พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิว ตอร์สาหรับใช้ใน
ราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ช่น หมึก ครื่อง
พิมพ์ อุปกรณ์บันทึกข้อมูล แป้นพิมพ์ มาส์ ฯลฯ ป็นไป
ตามหนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่
มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และ ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
ค่าสาธารณูปโภค
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ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
พื่อจ่าย ป็นค่าบริการระบบอิน ตอร์ น็ตโรง รียนในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม) ดังนี้
- โรง รียนกวางโจนศึกษา ดือนละ 10,700 บาท
ป็น งิน 128,400 บาท
- โรง รียนกุดน้าใสพิทยาคม ดือนละ 3,745 บาท
ป็น งิน 44,940 บาท
- โรง รียน กษตรสมบูรณ์วิทยาคม
ดือนละ 10,700 บาท ป็น งิน 128,400บาท
- โรง รียนโคกสะอาดวิทยา ดือนละ 5,992 บาท
ป็น งิน 71,904 บาท
- โรง รียนตรีประชาพัฒนศึกษา
ดือนละ 8,132 บาท ป็น งิน 97,584 บาท
- โรง รียน นินสง่าวิทยา ดือนละ 10,700 บาท
ป็น งิน 128,400 บาท
- โรง รียนโนนกอกวิทยา ดือนละ 10,700 บาท
ป็น งิน 128,400 บาท
- โรง รียนโนนคร้อวิทยา ดือนละ 8,132 บาท
ป็น งิน 97,584 บาท
- โรง รียนบ้าน ดื่อวิทยาคม ดือนละ 5,992 บาท
ป็น งิน 71,904
- โรง รียนบ้าน ป้าวิทยา ดือนละ 10,700 บาท
ป็น งิน 128,400 บาท
- โรง รียนบ้านหันวิทยา ดือนละ 8,132 บาท
ป็น งิน 97,584 บาท
- โรง รียนบา หน็จณรงค์วิทยาคม
ดือนละ 10,700 บาท ป็น งิน 128,400 บาท
- โรง รียนโป่งนกประชาสามัคคี
ดือนละ 3,745 บาท ป็น งิน 44,940 บาท
- โรง รียน พชรวิทยาคาร ดือนละ 10,700 บาท
ป็น งิน 128,400 บาท
- โรง รียนภูแลนคาวิทยายน ดือนละ 8,132 บาท

จานวน

2,497,380 บาท
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ป็น งิน 97,584 บาท
- โรง รียนมัธยมชัยมงคลรังงาม
ดือนละ 5,992 บาท ป็น งิน 71,904 บาท
- โรง รียนมัธยมบ้านแก้งวิทยา
ดือนละ 8,132 บาท ป็น งิน 97,584 บาท
- โรง รียนมัธยมหนองศาลา ดือนละ 8,132 บาท
ป็น งิน 97,584 บาท
- โรง รียนลุ่มลาชีนิรมิตวิทยา ดือนละ 3,745 บาท
ป็น งิน 44,940 บาท
- โรง รียนสตรีชัยภูมิ 2 ดือนละ 8,132 บาท
ป็น งิน 97,584 บาท
- โรง รียนสระพังวิทยาคม ดือนละ 8,132 บาท
ป็น งิน 97,584 บาท
- โรง รียนหนองขามวิทยา ดือนละ 5,992 บาท
ป็น งิน 71,904 บาท
- โรง รียนหนองไผ่วิทยานุสรณ์
ดือนละ 5,992 บาท ป็น งิน 71,904 บาท
- โรง รียนหนองสังข์วิทยายน ดือนละ 8,132 บาท
ป็น งิน 97,584 บาท
- โรง รียนห้วยต้อนพิทยาคม
ดือนละ 10,700 บาท ป็น งิน 128,400 บาท
- โรง รียนห้วยยางวิทยาคม ดือนละ 8,132 บาท
ป็น งิน 97,584 บาท
งบลงทุน

รวม

81,128,990 บาท
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ค่าครุภัณฑ์

รวม

81,128,990 บาท

จานวน

12,519,000 บาท

ครุภัณฑ์การศึกษา
โปรแกรมคอมพิว ตอร์ระบบการบริหารจัดการในโรง รียน
พื่อจ่าย ป็นค่าจ้างจัดทาโปรแกรมคอมพิว ตอร์ระบบ
การบริหารจัดการในโรง รียนให้แก่สถานศึกษาในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ โรง รียนละ 1 ชุด รวม
26 ชุด ๆ ละ 481,500 บาท ตั้งงบประมาณตามบัญชี
นวัตกรรมไทย ของสานักงบประมาณ ฉบับ พิ่ม ติม
มกราคม 2563 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
พิ่ม ติม ฉบับที่ 10 แก้ไขครั้งที่ 11/2563 ผ.03 หน้า 9
ข้อ 6 (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) โดยมี
คุณลักษณะดังนี้
1. ซอฟต์แวร์บริหารสถานศึกษา ที่ หมาะสาหรับ
การบริหารงานในโรง รียน
2. รองรับใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ตรวจอัตลักษณ์
บุคคล อาทิ ครื่องสแกนลายนิ้วมือ บัตร RFID ได้
3. รองรับการทางานบนระบบ Cloud Computing
สามารถใช้งานผ่าน Web Application และ Mobile
Application รองรับระบบปฏิบัติการ iOS ( วอร์ชั่น 9.0
ขึ้นไป) และ Android ( วอร์ชั่น 4.2 ขึ้นไป)
4. มีระบบภายใต้การรับรอง ระบบคุณภาพมาตรฐาน
ISO/IEC 29110 ดังนี้
4.1. ระบบ ช็คชื่อ
4.2. ระบบการบ้าน
4.3. ระบบการแจ้ง ตือน
4.4. ระบบตาราง รียน ตารางสอน
4.5. ระบบโรงอาหาร สหกรณ์
4.6. ระบบรายงานผู้บริหาร
4.7. ปลี่ยนรูปแอป ป็นรูปโรง รียน
5. ซอฟต์แวร์ชุดนี้จา ป็นต้องใช้ร่วมกับอิน ตอร์ น็ต
สถานศึกษาควรมีความพร้อมในการ ชื่อมต่ออิน ตอร์ น็ต
ช่น ระบบ LAN/WIFI หรืออยู่ในพื้นที่ที่มีรองรับ 3G/4G ขึ้นไป
6. ซอฟต์แวร์ชุดนี้มีการแบ่งกลุ่มสิทธิ์การ ข้าถึงข้อมูล
โดยสถานศึกษาจะต้อง ป็นผู้กาหนด
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พัดลม พดานขนาดใหญ่

จานวน

6,156,780 บาท

จานวน

6,474,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อพัดลม พดานขนาดใหญ่
(Giant Celling Fan) ขนาดไม่น้อยกว่า 10 กิโลวัตต์
พร้อมติดตั้ง จานวน 21 ชุด ๆ ละ 293,180 บาท สาหรับ
ติดตั้งในอาคารอ นกประสงค์โรง รียนในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ จานวน 21 โรง รียน ประกอบด้วย
โรง รียนกวางโจนศึกษา, โรง รียนกุดน้าใสพิทยาคม,
โรง รียนโคกสะอาดวิทยา, โรง รียน นินสง่าวิทยา,
โรง รียนโนนกอกวิทยา, โรง รียนโนนคร้อวิทยา, โรง รียน
บ้านหันวิทยา, โรง รียนบ้าน ดื่อวิทยาคม, โรง รียน
โป่งนกประชาสามัคคี, โรง รียนภูแลนคาวิทยายน,
โรง รียนมัธยมชัยมงคลรังงาม, โรง รียนมัธยมบ้านแก้ง
วิทยา, โรง รียนมัธยมหนองศาลา, โรง รียนลุ่มลาชี
นิรมิตวิทยา, โรง รียน สตรีชัยภูมิ 2, โรง รียนสระพัง
วิทยาคม, โรง รียนหนองขามวิทยา, โรง รียนหนองสังข์
วิทยายน, โรง รียนหนองไผ่วิทยานุสรณ์, โรง รียน
ห้วยต้อนพิทยาคม, และโรง รียนห้วยยางวิทยาคม
ป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ของสานักงบประมาณ จึงตั้งงบประมาณตามราคา
ท้องตลาด แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
พิ่ม ติม ฉบับที่ 10 ผ. 03 หน้า 5 ข้อ 4 (กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม) โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- มีกาลังขับมอ ตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 1.5 แรงม้า
- มีจานวนใบพัด 5 ใบ
- มีความ ร็วรอบการหมุนสูงสุดไม่น้อยกว่า 50 รอบ
ต่อนาที
- ใช้กับระบบไฟฟ้า 3 ฟส ขนาด 380 โวลต์/220 โวลต์
- ใช้อิน วอร์ ตอร์ ป็นตัวควบคุมหรือแปลงกระแสไฟฟ้า
- ราคารวมภาษีมูลค่า พิ่มและค่าติดตั้ง

สื่อนวัตกรรมการจัดการศึกษา ชุดสื่อการ รียนการสอน
Interactive Touch Screen

279
วันที่พิมพ์ : 2/9/2563 19:14:56

พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์สื่อนวัตกรรมการจัดการ
ศึกษาชุดสื่อการ รียนการสอน Interactive Touch Screen
พร้อมติดตั้ง ของโรง รียนในสังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดชัยภูมิ จานวน 13 โรง รียน ได้แก่ โรง รียนกวางโจน
ศึกษา, โรง รียนกุดน้าใสพิทยาคม, โรง รียนโคกสะอาดวิทยา,
โรง รียนโนนกอกวิทยา, โรง รียนโนนคร้อวิทยา, โรง รียน
บ้านหันวิทยา, โรง รียนบ้าน ดื่อวิทยาคม, โรง รียนโป่งนก
ประชาสามัคคี, โรง รียนภูแลนคาวิทยายน, โรง รียนมัธยม
ชัยมงคลรังงาม, โรง รียนมัธยมบ้านแก้งวิทยา, โรง รียน
มัธยมหนองศาลา และโรง รียนลุ่มลาชีนิรมิตวิทยา โรง รียนละ
2 ชุด รวม 26 ชุด ๆ ละ 249,000 บาท ป็นครุภัณฑ์ที่ติดตั้ง
พร้อมกัน ป็นระบบ ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ของสานักงบประมาณ ตั้งงบประมาณตามราคาท้องตลาด
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) พิ่ม ติม ฉบับที่ 10
แก้ไขครั้งที่ 11/2563 ผ.03 หน้า 2 ข้อ 3 (กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม) แต่ละชุดประกอบด้วย
1. จอแสดงผล LED Interactive Screen จานวน 2 ชุด ๆ
ละ 210,000 บาท ป็น งิน 420,000 บาท โดยมีคุณลักษณะ
ดังนี้
- จอแสดงผล มีขนาดโดยรวมไม่น้อยกว่า 75 นิ้ว
- ทัชสกรีนพร้อมกันได้ไม่น้อยกว่า 10 จุด
- ความละ อียดของจอภาพ (Resolution)
3840x2160 พิก ซล (4K)
- มีระบบปฏิบัติการ Android
- มีซอฟต์แวร์สาหรับการใช้งานจอแสดงผล
สามารถลงบน ครื่องคอมพิว ตอร์ได้
- รายละ อียดตามคุณลักษณะที่กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรมกาหนด
2. ขาตั้งล้อ ลื่อนปรับขึ้นลงด้วยระบบไฟฟ้า จานวน
2 ชุด ๆ ละ 39,000 บาท ป็น งิน 78,000 บาท โดยมี
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คุณลักษณะดังนี้
- มีขาตั้งจอทาจากวัสดุโลหะที่สามารถติดตั้ง
จอแสดงผล LED ได้
- ขาสามารถโหลดไม่น้อยกว่า 300 ปอนด์ (136.4 nn .)
- รายละ อียดตามคุณลักษณะที่กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรมกาหนด
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
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ระบบประกาศของโรง รียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ จานวน
พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบประกาศของโรง รียน
ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิพร้อมติดตั้ง จานวน
20 โรง รียน ได้แก่ โรง รียนกวางโจนศึกษา, โรง รียนกุดน้าใส
พิทยาคม, โรง รียนตรีประชาพัฒนศึกษา, โรง รียน นินสง่าวิทยา,
โรง รียนโนนกอกวิทยา, โรง รียนโนนคร้อวิทยา, โรง รียน
บา หน็จณรงค์วิทยาคม, โรง รียนบ้านหันวิทยา, โรง รียนบ้าน ดื่อ
วิทยาคม, โรง รียนโป่งนกประชาสามัคคี, โรง รียน พชรวิทยาคาร,
โรง รียนภูแลนคาวิทยายน, โรง รียนมัธยมชัยมงคลรังงาม,
โรง รียนลุ่มลาชีนิรมิตวิทยา,โรง รียนสระพังวิทยาคม, โรง รียน
หนองขามวิทยา, โรง รียนหนองสังข์วิทยายน, โรง รียนหนองไผ่
วิทยานุสรณ์, โรง รียนห้วยต้อนพิทยาคม, โรง รียนห้วยยาง
วิทยาคม โรง รียนละ 1 ระบบ รวม 20 ระบบ ๆ ละ 500,000
บาท ป็นครุภัณฑ์ที่ติดตั้งพร้อมกัน ป็นระบบ ไม่มีในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสานักงบประมาณ ตั้งงบประมาณ
ตามราคาท้องตลาด แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565)
พิ่ม ติม ฉบับที่ 7 แก้ไขครั้งที่ 10/2563 ผ.03 หน้า 13 ข้อ 16
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) แต่ละระบบประกอบด้วย
1. ลาโพง ฮอร์น ขนาด 60 W จานวน 20 ตัว ๆ ละ
6,655 บาท ป็น งิน 133,100 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- ลาโพงฮอร์น ขนาดไม่น้อยกว่า 60 วัตต์ (100V.),
100 วัตต์ ( 6 โอห์ม)
- สามารถตอบสนองความถี่ 90 Hz – 20 kHz ได้
- มีค่าความไว 110 dB
- สามารถใช้งานภายนอกอาคารได้
- มีขนาดไม่น้อยกว่า 356 x 291 มิลลิ มตร
2. ครื่องผสมสัญญาณ สียงแบบ 5 โซน ขนาด 240 วัตต์
จานวน 1 ครื่อง ป็น งิน 45,220 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- ครื่องขยาย สียงไม่น้อยกว่าขนาด 240 วัตต์ สามารถ
ชื่อมต่อ Bluetooth และ USB/SD player ได้
- สามารถแยกโซนการต่อลาโพงแบบ 100V. ได้ 5 โซน
พร้อมทั้งมีสวิตช์ on/off และไฟ LED แสดงสถานะ
- มีช่อง สียบไมโครโฟนแบบ XLR จานวน 5 ช่อง
พร้อมกับสวิตช์ไฟ Phantom 48V
- มีปุ่มกด สียง CHIME, SIREN และสามารถ
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ปรับ พิ่ม/ลด ระดับ สียงได้
- มีปุ่มปรับ สียง BASS และ TREBLE
- สามารถตอบสนองความถี่แบบ 4 – 8 โอห์ม
: 20Hz – 20 kHz และแบบ 70 V – 100 V : 50 Hz – 15 kHz
- มีช่องต่อสัญญาณ ข้า MIC, AUX, CD, TUNER,
SD, USB, BLUETOOTH 4.2
- มีวงจรป้องกัน Short circuit, overload,
high temperature
3. ครื่องขยาย สียง ขนาด 240 วัตต์ จานวน 2 ครื่อง ๆ
ละ 19,000 บาท ป็น งิน 38,000 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- ครื่องขยาย สียงไม่น้อยกว่า 240 วัตต์ สามารถ
ต่อลาโพง 4 โอห์ม และ 100V ได้
- สามารถตอบสนองความถี่ 60 Hz – 15 kHz ได้
- มีพัดลมระบายความร้อน
- มีไฟแสดงสถานะ TEMP, POWER, CLIP,
SIGNAL, PROT
4. ครื่องบันทึก สียง จานวน 1 ครื่อง ป็น งิน
27,080 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- ครื่องบันทึก สียง USB สามารถบันทึก สียง
ป็นไฟล์ WAV ได้
- สามารถ ล่น สียงวิทยุ FM 87.50 – 108.00 MHz ได้
- สามารถตอบสนองความถี่ สียง 20Hz – 20kHz ได้
- สามารถ ชื่อมต่อและ ล่น สียง BLUETOOTH ได้
5. ครื่องตั้ง วลา จานวน 1 ครื่อง ป็น งิน 29,000 บาท
โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- ครื่องตั้ง วลาอัตโนมัติ มีลาโพงมอนิ ตอร์ขนาด
5 วัตต์
- สามารถควบคุมได้ CH1 – CH4
- มีช่อง สียบ USB
- สามารถ ล่น สียงจากไฟล์ MP3 ได้
6. ไมโครโฟนแบบประกาศ จานวน 1 ตัว ป็น งิน
3,500 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- ไมโครโฟนตั้งโต๊ะชนิดคอน ดน ซอร์ 48v
- สามารถตอบสนองความถี่ 20Hz-18KHz ได้
- มีทิศทางการรับ สียงแบบ Ultra-Cardioid
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- มีค่าความต้านทานขาออก 200 โอห์ม
- มีความยาวของก้านไมโครโฟน 48 ซนติ มตร
7. สายลาโพง แบบมีสลิง ขนาด 2x1.5 sq.mm.
จานวน 20 ม้วน ๆ ละ 9,500 บาท ป็น งิน 190,000 บาท
โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- สายลาโพง สายดรอปวายด์ มีสายสลิง
Speaker Cable Drop wire 2 x 1.5 200M
- ทองแดงแท้ สายลาโพง กลางแจ้ง
- สาหรับงานระบบ สียงตามสาย
8. แคลมป สาหรับยึดสายลาโพง จานวน 40 ตัว ๆ
ละ 220 บาท ป็น งิน 8,800 บาท
9. แจ็คคอน นค ตอร์ ชนิด 3 ขา ตัว มีย
( Connector XLR Female) จานวน 2 ชิ้นๆ ละ 750 บาท
ป็น งิน 1,500 บาท
10. แจ็คคอน นค ตอร์ ชนิด 3 ขา ตัวผู้
(Connector XLR male) จานวน 2 ชิ้นๆ ละ 650 บาท
ป็น งิน 1,300 บาท
11. สายสัญญาณ 3.5 to XLR x 2 ยาวไม่น้อยกว่า
3 มตร จานวน 1 ส้น ป็น งิน 2,200 บาท
12. สายสัญญาณ แบบ BALANCE ขนาดไม่น้อยกว่า
2 x 0.22 มิลลิ มตร จานวน 10 ส้น ๆ ละ 200 บาท
ป็น งิน 2,000 บาท
13. ตู้แร็คไม้ ขนาด 14U ลึก 20 นิ้ว พร้อมล้อ
จานวน 1 ชุด ป็น งิน 6,000 บาท โดยมีคุณลักษณะ
ดังนี้
- ตู้แร็คมีขนาดไม่น้อยกว่า 14U
- ป็นแร็คไม้มีความลึกไม่น้อยกว่า 16 นิ้ว
- มีล้อสาหรับ คลื่อนย้ายได้สะดวก
14. ไมโครโฟน แบบมีสาย จานวน 2 ตัว ๆ ละ
4,250 บาท ป็น งิน 8,500 บาท โดยมีคุณลักษณะ
ดังนี้
- ไมโครโฟนแบบมือถือชนิด Dynamic
- มีทิศทางการรับ สียงแบบ Cardioid
- สามารถตอบสนองความถี่ 50 Hz – 15kHz ได้
- มีค่าความต้านทานรวม 600 โอห์ม
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15. ขาตั้งไมโครโฟน แบบปรับระดับได้
จานวน 2 ชุด ๆ ละ 1,900 บาท ป็น งิน 3,800 บาท
ระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมติดตั้ง
บนหลังคาอาคาร รียนและอาคารประกอบ
พื่อจ่าย ป็นค่าครุภัณฑ์ระบบผลิตพลังงานไฟฟ้า
ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมติดตั้งบนหลังคาอาคาร รียน
และอาคารประกอบ สาหรับโรง รียนสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดชัยภูมิ โรง รียนละ 1 ชุด รวม 26 ชุด ๆ ละ
472,200 บาท ป็นครุภัณฑ์ที่ติดตั้งพร้อมกัน ป็นระบบ
ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสานักงบประมาณ
ตั้งงบประมาณตามราคาท้องตลาด แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561-2565) พิ่ม ติม ฉบับที่ 11 ผ.03 หน้า 7 ข้อ 5
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) รายละ อียดดังนี้
1. แผง ซลล์แสงอาทิตย์ ชนิด mono crystalline
ขนาด 440 วัตต์ จานวน 22 ชุด หรือกาลังไฟฟ้ารวม
ไม่น้อยกว่า 9,680 วัตต์ โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- แผง ซลล์แสงอาทิตย์แบบผลึกชนิด Mono
crystalline Silicon Module มีพิกัด กาลังไฟฟ้า อาต์พุต
สูงสุดไม่น้อยกว่า 440 วัตต์ (Wp) ต่อแผง
- มีคุณสมบัติทางไฟฟ้าที่สภาวะ Standard
Test Condition (STC.) ค่าแรงดันไฟฟ้าวงจร ปิด Voc.
ของแผง ซลล์ฯ ไม่น้อยกว่า 45.5 โวลต์ แรงดัน
ไฟฟ้าที่กาลังไฟฟ้าสูงสุด Vmp. ไม่น้อยกว่า 38 โวลต์
- มีคุณสมบัติทางไฟฟ้าที่สภาวะ Standard
Test Condition (STC.) ค่ากระแสไฟฟ้าลัดวงจร Isc
ของแผง ซลล์ฯ ไม่น้อยกว่า 9.10 แอมแปร์ กระแส
ไฟฟ้าที่กาลังไฟฟ้าสูงสุด Imp. ไม่น้อยกว่า 8.37
แอมแปร์
- น้าหนักของแผง ซลล์แสงอาทิตย์ไม่ กิน
23.2 กิโลกรัมต่อแผง
- แผ่น ซลล์แสงอาทิตย์ จะต้องมีขนาด
ส้นผ่านศูนย์กลางของแต่ละ ซลล์ไม่น้อยกว่า
15.5 ซนติ มตร
- รายละ อียดตามคุณลักษณะที่กองการศึกษา

จานวน

12,277,200 บาท
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ศาสนาและวัฒนธรรมกาหนด
2. ระบบอิน วอร์ ตอร์ปรับรอบมอ ตอร์ 3 ฟส
ขนาดไม่น้อยกว่า 10 กิโลวัตต์ จานวน 1 ระบบ
โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- ป็นอุปกรณ์ที่ทาหน้าที่แปลงไฟฟ้ากระแสตรง
ไป ป็นไฟฟ้ากระแสสลับ ที่มีกาลังไฟฟ้าขา ข้า
การผลิตไฟฟ้ากระแสตรงไม่น้อยกว่า 10 กิโลวัตต์
- หน้าจอแสดงผลแบบ LED ,
Bluetooth + APP/ RS485 (optional : WiFi, Ethernet)
ระบบ สียงหอประชุมโรง รียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ชัยภูมิ

จานวน

10,499,790 บาท
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พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์พัฒนาระบบ สียงหอประชุม
โรง รียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิพร้อมติดตั้ง
จานวน 21 โรง รียน ได้แก่ โรง รียนกวางโจนศึกษา, โรง รียน
กุดน้าใสพิทยาคม,โรง รียนโคกสะอาดวิทยา, โรง รียนตรีประชา
พัฒนศึกษา, โรง รียนโนนกอกวิทยา, โรง รียนโนนคร้อวิทยา,
โรง รียนบ้านหันวิทยา, โรง รียนบ้าน ดื่อวิทยาคม, โรง รียน
บ้าน ป้าวิทยา, โรง รียนโป่งนกประชาสามัคคี, โรง รียน
ภูแลนคาวิทยายน, โรง รียนมัธยมชัยมงคลรังงาม, โรง รียน
มัธยมบ้านแก้งวิทยา, โรง รียนมัธยมหนองศาลา, โรง รียน
ลุ่มลาชีนิรมิตวิทยา, โรง รียนสระพังวิทยาคม, โรง รียน
หนองขามวิทยา, โรง รียนหนองสังข์วิทยายน, โรง รียน
หนองไผ่วิทยานุสรณ์, โรง รียนห้วยต้อนพิทยาคม, โรง รียน
ห้วยยางวิทยาคม โรง รียนละ 1 ระบบ รวม 21 ระบบ ๆ
ละ 499,990 บาท ป็นครุภัณฑ์ที่ติดตั้งพร้อมกัน ป็นระบบ
ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสานักงบประมาณ
ตั้งงบประมาณตามราคาท้องตลาด แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561-2565) ปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 7 ผ.03 หน้า 9
ข้อ 15 (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
แต่ละระบบประกอบด้วย
1. ตู้ลาโพง 15 นิ้ว จานวน 4 ตู้ ๆ ละ 9,790 บาท ป็น งิน
39,160 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- ตู้ลาโพงขนาด 15 นิ้ว 2 ทาง
- รองรับกาลังขับ 400 วัตต์ และสูงสุด 1200 วัตต์
- มีความดัง 124dB และสูงสุด 136dB
- สามารถตอบสนองความถี่ 45 Hz – 20 kHz ได้
- มีค่าความต้านทานปกติที่ 8 โอห์ม
2. ตู้ลาโพง 18 นิ้ว จานวน 6 ตู้ ๆ ละ 18,500 บาท
ป็น งิน 111,000 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- ตู้ลาโพงซับวูฟ ฟอร์ขนาด 18 นิ้ว
- รองรับกาลังขับ 800 วัตต์ และสูงสุด 2400 วัตต์
- มีความดัง 124dB และสูงสุด 136dB
- สามารถตอบสนองความถี่ 45 Hz – 20 kHz ได้
- มีค่าความต้านทานปกติที่ 8 โอห์ม
3. ตู้ลาโพง สาหรับมอนิ ตอร์ จานวน 2 ตู้ ๆ ละ
8,000 บาท ป็น งิน 16,000 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
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- ตู้ลาโพงแบบ Active 2-way
- มีขนาดลาโพง สียงต่า 12 นิ้ว และว้อยซ์คอยล์ 3 นิ้ว
- สามารถตอบสนองความถี่ที่ 50 Hz – 20 kHz ได้
- มีความดังสูงสุด 126 dB/ 136 dB (Peak)
- มีกาลังขยายขนาด 800 วัตต์ / 1600 วัตต์ (MAX)
- มี DSP processor : 48kHz / 56 Bit
- มีทิศทางการกระจาย สียงทางแนวนอน 80 องศา
และทางแนวตั้ง 60 องศา
4. ครื่องขยาย สียง ขนาด 4,000 วัตต์ จานวน 1 ครื่อง
ป็น งิน 59,000 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- ครื่องขยาย สียงขนาด 4 x 1100 วัตต์ 4 โอห์ม
- สามารถต่อลาโพงแบบบริดจ์ได้ 2 x 2200 วัตต์
4 โอห์ม
- สามารถตอบสนองความถี่ 20 Hz – 20 kHz ได้
5. ครื่องขยาย สียง ขนาด 6,000 วัตต์ จานวน 1 ครื่อง
ป็น งิน 68,000 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- ครื่องขยาย สียงขนาด 4 x 2000 วัตต์ 4 โอห์ม
- สามารถต่อลาโพงแบบบริดจ์ได้ 2 x 4000 วัตต์
4 โอห์ม
- สามารถตอบสนองความถี่ 20 Hz – 20 kHz ได้
- มีระบบป้องกัน Short, Auto Limited, Overload
AC/DC protection
6. ครื่องผสมสัญญาณ สียง ขนาด 12 ช่องสัญญาณ
จานวน 1 ครื่อง ป็น งิน 68,000 บาท โดยมีคุณลักษณะ
ดังนี้
- ครื่องผสมสัญญาณ สียง 6 Mic / 12 Line Inputs
(4 mono + 4 stereo)
- มี 2 Group Buses + 1 Stereo Bus
- มี 1-Knob compressors
- มีช่องต่อ USB
- มี อฟ ฟ็คในตัวไม่น้อยกว่า 20 โปรแกรม
- มีไฟ Phantom +48 V
- สามารถตอบสนองความถี่ 20 Hz – 20 KHz ได้
7. ไมโครโฟน แบบไร้สาย จานวน 1 ครื่อง ป็น งิน
6,500 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
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- ไมโครโฟนไร้สายใช้งานย่านความถี่ UHF
803.3 – 805.7 MHz
- สามารถตอบสนองความถี่ 30 Hz – 20 kHz
- สามารถตั้งค่า Pre – Set ได้ถึง 40 ช่อง (20 x 2)
ให้ ลือกใช้งาน
- มีค่าความ พี้ยนรวม (THD.) น้อยกว่า 0.5%
- สามารถใช้งานในระยะประมาณ 100 มตรได้
- มีระบบปิด สียงอัตโนมัติ มื่อวางไมโครโฟน
ในแนวระนาบ
- ไมโครโฟนใช้แบต ตอรี่แบบ AA จานวน 2 ก้อน
และสามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 7 ชั่วโมง
8. ครื่องแยก สียงสัญญาณ จานวน 1 ครื่อง ป็น งิน
45,600 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- ครื่องปรับแต่งสัญญาณ สียงแบบดิจิตอล
ขนาด 2 in / 6 out
- สามารถปรับแต่งทางด้านขา ข้าแบบ
Parametric 11 band และทางด้านขาออก 7 band
- สามารถตอบสนองความถี่ 20Hz-20KHz ได้
- สามารถแปลงสัญญาณ AD & DA Converter
24bit – 48kHz ได้
- สามารถควบคุมจากคอมพิว ตอร์ได้ผ่านช่องต่อ
USB
- มีจอ LCD แสดงสถานะ การทางานของ ครื่อง
อยู่ด้านหน้า ครื่อง
9. ตู้แร็คพร้อมล้อ ลื่อน จานวน 1 ชุด ป็น งิน
8,000 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- ตู้แร็คมีความสูงที่สามารถ ก็บอุปกรณ์ ครื่อง สียงได้
- มีล้อสาหรับ คลื่อนย้าย
10. หัวคอน น็ค ตอร์ TS ขนาด 1/4" นิ้ว จานวน 1 ชุด
ป็น งิน 250 บาท
11. หัวคอน น็ค ตอร์ XLR ชนิด 3 ขา ตัว มีย จานวน
15 ชุด ๆ ละ 190 บาท ป็น งิน 2,850 บาท
12. หัวคอน น็ค ตอร์ XLR ชนิด 3 ขา ตัวผู้ จานวน
15 ชุด ๆ ละ 180 บาท ป็น งิน 2,700 บาท
13. คอน น็ค ตอร์ ส ป็คคอนลาโพงสาหรับ
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สายลาโพง จานวน 22 ชุด ๆ ละ 185 บาท ป็น งิน
4,070 บาท
14. สายลาโพง จานวน 3 ชุด ๆ ละ 13,200 บาท
ป็น งิน 39,600 บาท
15. สายสัญญาณ แบบ Balance จานวน 40 ชุด ๆ
ละ 175 บาท ป็น งิน 7,000 บาท
16. สายสัญญาณ TRS 3.5 to 2 x TS สาหรับ
ลาโพง จานวน 1 ชุด ป็น งิน 1,780 บาท
17. ขาตั้งลาโพงติดผนัง จานวน 4 ตัว ๆ ละ
2,995 บาท ป็น งิน 11,980 บาท
18. ครื่องควบคุม ปิด-ปิดไฟฟ้าอัตโนมัติ
จานวน 1 ครื่อง ป็น งิน 8,500 บาท โดยมีคุณลักษณะ
ดังนี้
- ครื่องจ่ายไฟแบบ รียงลาดับขนาด 8 ช่อง
- ใช้ไฟ 110V-220V 50Hz-60Hz ได้
- ระยะ วลาในการลาดับ(Sequence) ปิด- ปิด
1 วินาที
ครุภัณฑ์โฆษณาและ ผยแพร่
ป้ายอิ ล็กทรอนิกส์อัจฉริยะสมาร์ทแอลอีดี แบบ INDOOR

จานวน
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พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อป้ายอิ ล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
สมาร์ทแอลอีดี แบบ INDOOR พร้อมติดตั้ง โรง รียน
ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ จานวน 21 โรง รียน
ได้แก่ โรง รียนกวางโจนศึกษา,โรง รียนกุดน้าใสพิทยาคม,
โรง รียนโคกสะอาดวิทยา, โรง รียนตรีประชาพัฒนศึกษา,
โรง รียนโนนกอกวิทยา, โรง รียนโนนคร้อวิทยา, โรง รียน
บ้านหันวิทยา, โรง รียนบ้าน ดื่อวิทยาคม, โรง รียนบ้าน ป้า
วิทยา, โรง รียนโป่งนกประชาสามัคคี, โรง รียนภูแลนคา
วิทยายน, โรง รียนมัธยมชัยมงคลรังงาม, โรง รียนมัธยม
บ้านแก้งวิทยา, โรง รียนมัธยมหนองศาลา, โรง รียนลุ่มลาชี
นิรมิตวิทยา, โรง รียนสระพังวิทยาคม, โรง รียนหนองขามวิทยา,
โรง รียนหนองสังข์วิทยายน, โรง รียนหนองไผ่วิทยานุสรณ์,
โรง รียนห้วยต้อนพิทยาคม, โรง รียนห้วยยางวิทยาคม
โรง รียนละ 1 ชุด รวม 21 ชุด ๆ ละ 485,820 บาท ป็นครุภัณฑ์
ที่ติดตั้งพร้อมกัน ป็นระบบ ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ของสานักงบประมาณ ตั้งงบประมาณตามราคาท้องตลาด
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ปลี่ยนแปลง
ฉบับที่ 7 ผ.03 หน้า 6 ข้อ 14 (กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม) แต่ละชุดประกอบด้วย
1. ป้ายอิ ล็กทรอนิกส์ LED FULL COLOR DISPLAY
INDOOR จานวน 1 ชุด ๆ ละ 321,000 บาท โดยมี
คุณลักษณะดังนี้
- ความละ อียดขนาดไม่น้อยกว่า 65,536
จุดต่อตาราง มตร
- ความละ อียดที่ Full HD ไม่น้อยกว่า
1,920 พิก ซล
- มีความสว่าง(Brightness) ไม่น้อยกว่า
1,300 แคน ดลาต่อตาราง มตร (Cd/m2)
- รายละ อียดตามคุณลักษณะที่กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรมกาหนด
2. การ์ดส่งสัญญาณ (Sending Card) จานวน
1 ชุด ๆ ละ 16,050 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- รองรับการส่งข้อมูลไปยังจอแสดงผลได้
- มีหลอดไฟ LED แจ้งสถานะการทางานต่างๆ
- รองรับการ ชื่อมต่อควบคุมผ่านคอมพิว ตอร์
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ด้วยพอร์ต USB type B
- มีพอร์ต ชื่อมต่อสัญญาณภาพขา ข้า (Input)
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- รายละ อียดตามคุณลักษณะที่กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรมกาหนด
3. ครื่องส่งสัญญาณภาพ (LED Video Processor)
จานวน 1 ชุด ๆ ละ 4,280 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- สามารถรองรับช่องสัญญาณขา ข้า DVI x 2,
VGA x 2, HDMI x 1, CVBS x 2, SDI x 1
- สามารถรองรับช่องสัญญาณขาออกได้ DVI x 2,
Audio x 1, SDI-Loop x 1, DVI-Monitor x 1
- รองรับความละ อียดภาพที่ 2560x1563 พิก ชล
- รายละ อียดตามคุณลักษณะที่กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรมกาหนด
4. ตู้ระบบควบคุมไฟ (Circuit Breaker) จานวน 1 ชุด ๆ
ละ 26,750 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- มี Main Circuit Breaker พื่อตัดต่อวงจรไฟฟ้า
ทั้งหมดของอาคาร
- มีหลอดไฟฟ้าที่ใช้แสดงสถานะของระบบไฟฟ้า
- มีการแสดงผลแรงดันของระบบไฟฟ้า
- รายละ อียดตามคุณลักษณะที่กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรมกาหนด
5. โครงสร้าง หล็กรองรับจอ LED ยึดติดผนังในอาคาร
จานวน 1 ชุด ๆ ละ 69,550 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- โครงสร้าง หล็กรองรับจอแสดงภาพ มีความแข็งแรง
ทนทานรองรับน้าหนักจอแสดงภาพได้
- โครงสร้าง หล็กรองรับจอแสดงภาพ ทาจาก
หล็กที่มีคุณภาพและ ป็น หล็กใหม่ที่ไม่ คยใช้งานมาก่อน
- รายละ อียดตามคุณลักษณะที่กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรมกาหนด
6. กล้องถ่ายวิดีโอ จานวน 2 ครื่อง ๆ ละ 9,095 บาท
ป็น งิน 18,190 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- รองรับการถ่ายภาพขนาด HD หรือ 4K
- รองรับการจัด ก็บข้อมูลด้วย SD Card หรือ
HCSD Card 256 GB
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- รองรับการใช้งานผ่าน WIFI
- รายละ อียดตามคุณลักษณะที่กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรมกาหนด
7. คอมพิว ตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 2
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จานวน 1 ครื่อง ๆ
ละ 30,000 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า
6 แกนหลัก (6 core) โดยมีความ ร็วสัญญาณนาฬิกา
พื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz และมี ทคโนโลยี พิ่ม
สัญญาณนาฬิกาได้ ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถ
ในการประมวลผลสูง จานวน 1 หน่วย
- มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR4
หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB
- มีหน่วยจัด ก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB หรือ ชนิด Solid State Drive
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 480 GB จานวน 1 หน่วย
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว
จานวน 1 หน่วย
- รายละ อียดตาม กณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิว ตอร์ของกระทรวง
ดิจิทัล พื่อ ศรษฐกิจและสังคม
ครุภัณฑ์คอมพิว ตอร์
01. ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด โรง รียนกวางโจนศึกษา

จานวน

500,000 บาท
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พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบกล้องโทรทัศน์
วงจรปิดพร้อมติดตั้ง โรง รียนกวางโจนศึกษา จานวน
1 ระบบ ป็นครุภัณฑ์ที่ติดตั้งพร้อมกัน ป็นระบบ ไม่มีใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสานักงบประมาณ
ตั้งงบประมาณตามราคาทั้งตลาด แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561-2565) พิ่ม ติม ฉบับที่ 7 แก้ไขครั้งที่ 11/2563
ผ.03 หน้า 20 ข้อ 19 (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
รายละ อียดดังนี้
1.กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิด ครือข่าย แบบมุมมอง
คงที่ สาหรับติดตั้งภายในอาคาร สาหรับใช้ในงานรักษา
ความปลอดภัยทั่วไป จานวน 3 ตัว ๆ ละ 23,000 บาท ป็น งิน
69,000 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- มีความละ อียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า
1,920 x 1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel
- มี frame rate ไม่น้อยกว่า 25 ภาพต่อวินาที
(frame per second)
- ใช้ ทคโนโลยี IR-Cut filter หรือ Infrared
Cut-off Removable (ICR) สาหรับการบันทึกภาพได้ทั้ง
กลางวันและกลางคืนโดยอัตโนมัติ
- มีความไวแสงน้อยสุด ไม่มากกว่า 0.25 LUX
สาหรับการแสดงภาพสี (Color) และไม่มากกว่า 0.05 LUX
สาหรับการแสดงภาพขาวดา (Black/White)
- มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไม่น้อยกว่า
1/3 นิ้ว
- มีผลต่างค่าความยาวโฟกัสต่าสุดกับค่าความยาว
โฟกัสสูงสุดไม่น้อยกว่า 4.5 มิลลิ มตร
- สามารถตรวจจับความ คลื่อนไหวอัตโนมัติ
(Motion Detection) ได้
- สามารถแสดงรายละ อียดของภาพที่มี
ความแตกต่างของแสงมาก (Wide Dynamic Range
หรือ Super Dynamic Range) ได้
- สามารถส่งสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดง
ได้อย่างน้อย 2 แหล่ง
- ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video
Interface Forum)
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- สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน
H.264 ป็นอย่างน้อย
- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได้
- มีช่อง ชื่อมต่อระบบ ครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า และ สามารถทางานได้ตาม
มาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power over
Ethernet) ในช่อง ดียวกันได้
- สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP, HTTPS,
“NTP หรือ SNTP”, SNMP , RTSP , IEEE802.1X
ได้ ป็นอย่างน้อย
- มีช่องสาหรับบันทึกข้อมูลลงหน่วยความจาแบบ
SD Card หรือ MicroSD Card หรือ Mini SD Card
- ต้องมี Software Development Kit (SDK) หรือ
Application Programming Interface (API) ในรูปแบบ
แผ่น CD หรือ DVD ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง หรือสามารถ
Download จาก ว็บไซต์ผู้ผลิต
- ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านระบบการจัดการ
สิ่งแวดล้อม
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหาร
จัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ
2. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิด ครือข่าย แบบมุมมอง
คงที่สาหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สาหรับใช้ในงานรักษา
ความปลอดภัยทั่วไป จานวน 7 ตัว ๆ ละ 32,000 บาท
ป็น งิน 224,000 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- มีความละ อียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า
1,920 x 1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel
- มี frame rate ไม่น้อยกว่า 25 ภาพต่อวินาที
(frame per second)
- ใช้ ทคโนโลยี IR-Cut filter หรือ Infrared
Cut-off Removable (ICR) สาหรับการบันทึกภาพ
ได้ทั้งกลางวันและกลางคืนโดยอัตโนมัติ
- มีความไวแสงน้อยสุด ไม่มากกว่า 0.12 LUX
สาหรับการแสดงภาพสี (Color) และไม่มากกว่า 0.05 LUX
สาหรับการแสดงภาพขาวดา (Black/White)
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- มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไม่น้อยกว่า
1/3 นิ้ว
- มีผลต่างค่าความยาวโฟกัสต่าสุดกับค่าความยาว
โฟกัสสูงสุดไม่น้อยกว่า 4.5 มิลลิ มตร
- สามารถตรวจจับความ คลื่อนไหวอัตโนมัติ
(Motion Detection) ได้
- สามารถแสดงรายละ อียดของภาพที่มีความ
แตกต่างของแสงมาก (Wide Dynamic Range หรือ
Super Dynamic Range) ได้
- สามารถส่งสัญญาณภาพ (Streaming)
ไปแสดงได้อย่างน้อย 2 แหล่ง
- ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network
Video Interface Forum)
- สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน
H.264 ป็นอย่างน้อย
- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได้
- มีช่อง ชื่อมต่อระบบ ครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า และ สามารถทางานได้
ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at
(Power over Ethernet) ในช่อง ดียวกันได้
- ตัวกล้องได้มาตรฐาน IP66 หรือติดตั้งอุปกรณ์ พิ่ม ติม
สาหรับหุ้มกล้อง (Housing) ที่ได้มาตรฐาน IP66 หรือดีกว่า
- สามารถทางานได้ที่อุณหภูมิ -10 องศา ซล ซียส
ถึง 50 องศา ซล ซียส ป็นอย่างน้อย
- สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP, HTTPS,
“NTP หรือ SNTP”, SNMP, RTSP, IEEE802.1X ได้ ป็นอย่าง
น้อย
- มีช่องสาหรับบันทึกข้อมูลลงหน่วยความจาแบบ
SD Card หรือ MicroSD Card หรือ Mini SD Card
- ต้องมี Software Development Kit (SDK)
หรือ Application Programming Interface (API) ในรูปแบบ
แผ่น CD หรือ DVD ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง หรือสามารถ
Download จาก ว็บไซต์ผู้ผลิต
- ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านระบบการจัดการ
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สิ่งแวดล้อม
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการ
หรือบริหารงานที่มีคุณภาพ
3. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่าน ครือข่าย (Network Video
Recorder) แบบ 16 ช่อง จานวน 1 ครื่อง ป็น งิน
61,000 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- ป็นอุปกรณ์ที่ผลิตมา พื่อบันทึกภาพจาก
กล้องวงจรปิดโดย ฉพาะ
- สามารถบันทึกและบีบอัดภาพได้ตามมาตรฐาน
MPEG4 หรือ H.264 หรือดีกว่า
- ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video
Interface Forum)
- มีช่อง ชื่อมต่อระบบ ครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า
1 ช่อง
- สามารถบันทึกภาพและส่งภาพ พื่อแสดงผลที่
ความละ อียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,920x1,080
pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel
- สามารถใช้งานกับมาตรฐาน “HTTP หรือ HTTPS”,
SMTP, “NTP หรือ SNTP”, SNMP, RTSP ได้ ป็นอย่างน้อย
- มีหน่วยจัด ก็บข้อมูลสาหรับกล้องวงจรปิดโดย ฉพาะ
(Surveillance Hard Disk) ชนิด SATA ขนาดความจุรวม
ไม่น้อยกว่า 16 TB
- มีช่อง ชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB จานวน
ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง
- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได้
- ต้องมี Software Development Kit (SDK) หรือ
Application Programming Interface (API) ในรูปแบบ
แผ่น CD หรือ DVD ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง หรือสามารถ
Download จาก ว็บไซต์ผู้ผลิต
- สามารถแสดงภาพที่บันทึกจากกล้องโทรทัศน์
วงจรปิดผ่านระบบ ครือข่ายได้
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหาร
จัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ
4. อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ POE
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(POE L2 Switch) ขนาด 8 ช่อง จานวน 1 ครื่อง
ป็น งิน 8,300 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- มีลักษณะการทางานไม่น้อยกว่า Layer 2
ของ OSI Model
- มี Switching Capacity ไม่น้อยกว่า 16 Gbps
- รองรับ Mac Address ได้ไม่น้อยกว่า
8,000 Mac Address
- มีช่อง ชื่อมต่อระบบ ครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า และสามารถทางาน
ได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at
(Power over Ethernet) ในช่อง ดียวกันได้ จานวน
ไม่น้อยกว่า 8 ช่อง
- สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านโปรแกรม
Web Browser ได้
- มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทางาน
ช่อง ชื่อมต่อระบบ ครือข่ายทุกช่อง
5. ตู้จัด ก็บอุปกรณ์ภายนอกอาคาร (CCTV Cabinet)
จานวน 1 ชุด ป็น งิน 7,200 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- ตู้ หล็กกันน้าอ นกประสงค์
- ป็นตู้ทึบไม่มีช่องระบายอากาศ
6. อุปกรณ์แปลงสัญญาณสายโครงข่ายใยแก้ว
(SFP Converter) จานวน 2 ชุด ๆ ละ 3,000 บาท
ป็น งิน 6,000 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- ป็นอุปกรณ์แปลงสัญญาณสายโครงข่าย
ใยแก้ว (SFP Converter)
- พื่อ ชื่อมต่ออุปกรณ์ ครือข่ายให้ได้ระยะ
ที่ไกลมากยิ่งขึ้น
7. สายนาสัญญาณโครงข่ายใยแก้วนาแสงขนาด
6 แกน (Fiber Optic Single Mode) จานวน 230 มตร ๆ
ละ 80 บาท ป็น งิน 18,400 บาท โดยมีคุณลักษณะ
ดังนี้
- ป็นสายไฟ บอร์ออปติก UFC9306 แบบ 6 Core
ประ ภท Single-Mode มาตรฐาน OS2
- โครงสร้างวัสดุไม่มีส่วนใด ป็นตัวนาไฟฟ้า
(All-Dielectric) ติดตั้งได้ทั้งภายนอกและภายในอาคาร
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- ฉนวนหุ้มสายใช้สาร PE
8. สายนาสัญญาณแบบทองแดงตี กลียวสาหรับ
ภายในอาคาร (UTP CAT5e) จานวน 260 มตร ๆ ละ
40 บาท ป็น งิน 10,400 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- ป็นสายนาสัญญาณที่ใช้ต่อกับคอมพิว ตอร์
และอุปกรณ์ ชื่อมต่อ ครือข่าย
- ป็นสายทองแดงที่มีความ ร็วที่ต่า
- ป็นสายที่ใช้ภายในอาคาร
9. สายนาสัญญาณแบบทองแดงตี กลียวสาหรับ
ภายนอกอาคาร (UTP CAT5e Outdoor) จานวน
260 มตร ๆ ละ 65 บาท ป็น งิน 16,900 บาท
โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- ป็นสายนาสัญญาณที่ใช้ต่อกับคอมพิว ตอร์
และอุปกรณ์ ชื่อมต่อ ครือข่าย
- ป็นสายทองแดงที่มีความ ร็วที่ต่า
- ป็นสายที่ใช้ภายนอกอาคาร
10. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch)
ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2 จานวน 1 ครื่อง ป็น งิน
21,000 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- มีลักษณะการทางานไม่น้อยกว่า Layer 2
ของ OSI Model
- มีช่อง ชื่อมต่อระบบ ครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า
24 ช่อง
- มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทางาน
ช่อง ชื่อมต่อระบบ ครือข่ายทุกช่อง
- รองรับ Mac Address ได้ไม่น้อยกว่า
16,000 Mac Address
- สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านทาง
โปรแกรม Web Browser ได้
11. ครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 2 kVA จานวน
1 ครื่อง ป็น งิน 12,000 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- มีกาลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 2 kVA
(1,200 Watts)
- มีช่วงแรงดันไฟฟ้า Input (VAC)
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ไม่น้อยกว่า 220+/-20%
- มีช่วงแรงดันไฟฟ้า Output (VAC)
ไม่มากกว่า 220+/-10%
- สามารถสารองไฟฟ้าที่ Full Load
ได้ไม่น้อยกว่า 5 นาที
12. ครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA
จานวน 1 ครื่อง ป็น งิน 2,500 บาท โดยมีคุณลักษณะ
ดังนี้
- มีกาลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA
(480 Watts)
- สามารถสารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
13. ตู้สาหรับจัด ก็บ ครื่องคอมพิว ตอร์และอุปกรณ์
แบบที่ 1 (ขนาด 36U) จานวน 1 ชุด ป็น งิน 18,000 บาท
โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- ป็นตู้ Rack ปิด ขนาด 19 นิ้ว 36U โดยมี
ความกว้างไม่น้อยกว่า 60 ซนติ มตร ความลึก
ไม่น้อยกว่า 80 ซนติ มตร และความสูงไม่น้อยกว่า
179 ซนติ มตร
- ผลิตจาก หล็กแผ่น คลือบสังกะสีแบบชุบ
ด้วยไฟฟ้า (Electro-galvanized steel sheet)
- มีช่อง สียบไฟฟ้า จานวนไม่น้อยกว่า
10 ช่อง
- มีพัดลมสาหรับระบายความร้อน ไม่น้อยกว่า
2 ตัว
14. โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV
ระดับความละ อียดจอภาพ 3840x2160 พิก ซล
ขนาด 55 นิ้ว จานวน 1 ครื่อง ป็น งิน 25,300 บาท
โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- ระดับความละ อียดของจอภาพ (Resolution)
3840x2160 (พิก ซล)
- จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 55 นิ้ว
- แสดงภาพด้วยหลอดภาพ แบบ LED Backlight
- สามารถ ชื่อมต่อ อิน ตอร์ น็ตได้ (Smart TV)
- ช่องต่อ HDMI ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง พื่อการ
ชื่อมต่อสัญญาณภาพและ สียง
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- ช่องต่อ USB ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง รองรับ
ไฟล์ภาพ พลง และภาพยนตร์
- มีตัวรับสัญญาณดิจิตอล (Digital) ในตัว
02. ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด โรง รียน กษตรสมบูรณ์วิทยาคม
พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบกล้องโทรทัศน์
วงจรปิดพร้อมติดตั้ง โรง รียน กษตรสมบูรณ์วิทยาคม
จานวน 1 ระบบ ป็นครุภัณฑ์ที่ติดตั้งพร้อมกัน ป็นระบบ
ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสานักงบประมาณ
ตั้งงบประมาณตามราคาทั้งตลาด แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561-2565) พิ่ม ติม ฉบับที่ 7 แก้ไขครั้งที่ 11/2563
ผ.03 หน้า 23 ข้อ 20 (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
รายละ อียดดังนี้
1.กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิด ครือข่าย แบบมุมมอง
คงที่ สาหรับติดตั้งภายในอาคาร สาหรับใช้ในงานรักษา
ความปลอดภัยทั่วไป จานวน 3 ตัว ๆ ละ 23,000 บาท ป็น งิน
69,000 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- มีความละ อียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า
1,920 x 1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel
- มี frame rate ไม่น้อยกว่า 25 ภาพต่อวินาที
(frame per second)
- ใช้ ทคโนโลยี IR-Cut filter หรือ Infrared
Cut-off Removable (ICR) สาหรับการบันทึกภาพได้ทั้ง
กลางวันและกลางคืนโดยอัตโนมัติ
- มีความไวแสงน้อยสุด ไม่มากกว่า 0.25 LUX
สาหรับการแสดงภาพสี (Color) และไม่มากกว่า 0.05 LUX
สาหรับการแสดงภาพขาวดา (Black/White)
- มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไม่น้อยกว่า
1/3 นิ้ว
- มีผลต่างค่าความยาวโฟกัสต่าสุดกับค่าความยาว
โฟกัสสูงสุดไม่น้อยกว่า 4.5 มิลลิ มตร
- สามารถตรวจจับความ คลื่อนไหวอัตโนมัติ
(Motion Detection) ได้
- สามารถแสดงรายละ อียดของภาพที่มี
ความแตกต่างของแสงมาก (Wide Dynamic Range
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หรือ Super Dynamic Range) ได้
- สามารถส่งสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดง
ได้อย่างน้อย 2 แหล่ง
- ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video
Interface Forum)
- สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน
H.264 ป็นอย่างน้อย
- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได้
- มีช่อง ชื่อมต่อระบบ ครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า และ สามารถทางานได้ตาม
มาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power over
Ethernet) ในช่อง ดียวกันได้
- สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP, HTTPS,
“NTP หรือ SNTP”, SNMP , RTSP , IEEE802.1X
ได้ ป็นอย่างน้อย
- มีช่องสาหรับบันทึกข้อมูลลงหน่วยความจาแบบ
SD Card หรือ MicroSD Card หรือ Mini SD Card
- ต้องมี Software Development Kit (SDK) หรือ
Application Programming Interface (API) ในรูปแบบ
แผ่น CD หรือ DVD ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง หรือสามารถ
Download จาก ว็บไซต์ผู้ผลิต
- ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านระบบการจัดการ
สิ่งแวดล้อม
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหาร
จัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ
2. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิด ครือข่าย แบบมุมมอง
คงที่สาหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สาหรับใช้ในงานรักษา
ความปลอดภัยทั่วไป จานวน 7 ตัว ๆ ละ 32,000 บาท
ป็น งิน 224,000 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- มีความละ อียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า
1,920 x 1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel
- มี frame rate ไม่น้อยกว่า 25 ภาพต่อวินาที
(frame per second)
- ใช้ ทคโนโลยี IR-Cut filter หรือ Infrared
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Cut-off Removable (ICR) สาหรับการบันทึกภาพ
ได้ทั้งกลางวันและกลางคืนโดยอัตโนมัติ
- มีความไวแสงน้อยสุด ไม่มากกว่า 0.12 LUX
สาหรับการแสดงภาพสี (Color) และไม่มากกว่า 0.05 LUX
สาหรับการแสดงภาพขาวดา (Black/White)
- มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไม่น้อยกว่า
1/3 นิ้ว
- มีผลต่างค่าความยาวโฟกัสต่าสุดกับค่าความยาว
โฟกัสสูงสุดไม่น้อยกว่า 4.5 มิลลิ มตร
- สามารถตรวจจับความ คลื่อนไหวอัตโนมัติ
(Motion Detection) ได้
- สามารถแสดงรายละ อียดของภาพที่มีความ
แตกต่างของแสงมาก (Wide Dynamic Range หรือ
Super Dynamic Range) ได้
- สามารถส่งสัญญาณภาพ (Streaming)
ไปแสดงได้อย่างน้อย 2 แหล่ง
- ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network
Video Interface Forum)
- สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน
H.264 ป็นอย่างน้อย
- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได้
- มีช่อง ชื่อมต่อระบบ ครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า และ สามารถทางานได้
ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at
(Power over Ethernet) ในช่อง ดียวกันได้
- ตัวกล้องได้มาตรฐาน IP66 หรือติดตั้งอุปกรณ์ พิ่ม ติม
สาหรับหุ้มกล้อง (Housing) ที่ได้มาตรฐาน IP66 หรือดีกว่า
- สามารถทางานได้ที่อุณหภูมิ -10 องศา ซล ซียส
ถึง 50 องศา ซล ซียส ป็นอย่างน้อย
- สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP, HTTPS,
“NTP หรือ SNTP”, SNMP, RTSP, IEEE802.1X ได้ ป็นอย่าง
น้อย
- มีช่องสาหรับบันทึกข้อมูลลงหน่วยความจาแบบ
SD Card หรือ MicroSD Card หรือ Mini SD Card
- ต้องมี Software Development Kit (SDK)
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หรือ Application Programming Interface (API) ในรูปแบบ
แผ่น CD หรือ DVD ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง หรือสามารถ
Download จาก ว็บไซต์ผู้ผลิต
- ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านระบบการจัดการ
สิ่งแวดล้อม
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการ
หรือบริหารงานที่มีคุณภาพ
3. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่าน ครือข่าย (Network Video
Recorder) แบบ 16 ช่อง จานวน 1 ครื่อง ป็น งิน
61,000 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- ป็นอุปกรณ์ที่ผลิตมา พื่อบันทึกภาพจาก
กล้องวงจรปิดโดย ฉพาะ
- สามารถบันทึกและบีบอัดภาพได้ตามมาตรฐาน
MPEG4 หรือ H.264 หรือดีกว่า
- ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video
Interface Forum)
- มีช่อง ชื่อมต่อระบบ ครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า
1 ช่อง
- สามารถบันทึกภาพและส่งภาพ พื่อแสดงผลที่
ความละ อียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,920x1,080
pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel
- สามารถใช้งานกับมาตรฐาน “HTTP หรือ HTTPS”,
SMTP, “NTP หรือ SNTP”, SNMP, RTSP ได้ ป็นอย่างน้อย
- มีหน่วยจัด ก็บข้อมูลสาหรับกล้องวงจรปิดโดย ฉพาะ
(Surveillance Hard Disk) ชนิด SATA ขนาดความจุรวม
ไม่น้อยกว่า 16 TB
- มีช่อง ชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB จานวน
ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง
- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได้
- ต้องมี Software Development Kit (SDK) หรือ
Application Programming Interface (API) ในรูปแบบ
แผ่น CD หรือ DVD ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง หรือสามารถ
Download จาก ว็บไซต์ผู้ผลิต
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- สามารถแสดงภาพที่บันทึกจากกล้องโทรทัศน์
วงจรปิดผ่านระบบ ครือข่ายได้
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหาร
จัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ
4. อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ POE
(POE L2 Switch) ขนาด 8 ช่อง จานวน 1 ครื่อง
ป็น งิน 8,300 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- มีลักษณะการทางานไม่น้อยกว่า Layer 2
ของ OSI Model
- มี Switching Capacity ไม่น้อยกว่า 16 Gbps
- รองรับ Mac Address ได้ไม่น้อยกว่า
8,000 Mac Address
- มีช่อง ชื่อมต่อระบบ ครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า และสามารถทางาน
ได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at
(Power over Ethernet) ในช่อง ดียวกันได้ จานวน
ไม่น้อยกว่า 8 ช่อง
- สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านโปรแกรม
Web Browser ได้
- มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทางาน
ช่อง ชื่อมต่อระบบ ครือข่ายทุกช่อง
5. ตู้จัด ก็บอุปกรณ์ภายนอกอาคาร (CCTV Cabinet)
จานวน 1 ชุด ป็น งิน 7,200 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- ตู้ หล็กกันน้าอ นกประสงค์
- ป็นตู้ทึบไม่มีช่องระบายอากาศ
6. อุปกรณ์แปลงสัญญาณสายโครงข่ายใยแก้ว
(SFP Converter) จานวน 2 ชุด ๆ ละ 3,000 บาท
ป็น งิน 6,000 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- ป็นอุปกรณ์แปลงสัญญาณสายโครงข่าย
ใยแก้ว (SFP Converter)
- พื่อ ชื่อมต่ออุปกรณ์ ครือข่ายให้ได้ระยะ
ที่ไกลมากยิ่งขึ้น
7. สายนาสัญญาณโครงข่ายใยแก้วนาแสงขนาด
6 แกน (Fiber Optic Single Mode) จานวน 230 มตร ๆ
ละ 80 บาท ป็น งิน 18,400 บาท โดยมีคุณลักษณะ
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ดังนี้
- ป็นสายไฟ บอร์ออปติก UFC9306 แบบ 6 Core
ประ ภท Single-Mode มาตรฐาน OS2
- โครงสร้างวัสดุไม่มีส่วนใด ป็นตัวนาไฟฟ้า
(All-Dielectric) ติดตั้งได้ทั้งภายนอกและภายในอาคาร
- ฉนวนหุ้มสายใช้สาร PE
8. สายนาสัญญาณแบบทองแดงตี กลียวสาหรับ
ภายในอาคาร (UTP CAT5e) จานวน 260 มตร ๆ ละ
40 บาท ป็น งิน 10,400 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- ป็นสายนาสัญญาณที่ใช้ต่อกับคอมพิว ตอร์
และอุปกรณ์ ชื่อมต่อ ครือข่าย
- ป็นสายทองแดงที่มีความ ร็วที่ต่า
- ป็นสายที่ใช้ภายในอาคาร
9. สายนาสัญญาณแบบทองแดงตี กลียวสาหรับ
ภายนอกอาคาร (UTP CAT5e Outdoor) จานวน
260 มตร ๆ ละ 65 บาท ป็น งิน 16,900 บาท
โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- ป็นสายนาสัญญาณที่ใช้ต่อกับคอมพิว ตอร์
และอุปกรณ์ ชื่อมต่อ ครือข่าย
- ป็นสายทองแดงที่มีความ ร็วที่ต่า
- ป็นสายที่ใช้ภายนอกอาคาร
10. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch)
ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2 จานวน 1 ครื่อง ป็น งิน
21,000 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- มีลักษณะการทางานไม่น้อยกว่า Layer 2
ของ OSI Model
- มีช่อง ชื่อมต่อระบบ ครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า
24 ช่อง
- มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทางาน
ช่อง ชื่อมต่อระบบ ครือข่ายทุกช่อง
- รองรับ Mac Address ได้ไม่น้อยกว่า
16,000 Mac Address
- สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านทาง
โปรแกรม Web Browser ได้
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11. ครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 2 kVA จานวน
1 ครื่อง ป็น งิน 12,000 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- มีกาลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 2 kVA
(1,200 Watts)
- มีช่วงแรงดันไฟฟ้า Input (VAC)
ไม่น้อยกว่า 220+/-20%
- มีช่วงแรงดันไฟฟ้า Output (VAC)
ไม่มากกว่า 220+/-10%
- สามารถสารองไฟฟ้าที่ Full Load
ได้ไม่น้อยกว่า 5 นาที
12. ครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA
จานวน 1 ครื่อง ป็น งิน 2,500 บาท โดยมีคุณลักษณะ
ดังนี้
- มีกาลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA
(480 Watts)
- สามารถสารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
13. ตู้สาหรับจัด ก็บ ครื่องคอมพิว ตอร์และอุปกรณ์
แบบที่ 1 (ขนาด 36U) จานวน 1 ชุด ป็น งิน 18,000 บาท
โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- ป็นตู้ Rack ปิด ขนาด 19 นิ้ว 36U โดยมี
ความกว้างไม่น้อยกว่า 60 ซนติ มตร ความลึก
ไม่น้อยกว่า 80 ซนติ มตร และความสูงไม่น้อยกว่า
179 ซนติ มตร
- ผลิตจาก หล็กแผ่น คลือบสังกะสีแบบชุบ
ด้วยไฟฟ้า (Electro-galvanized steel sheet)
- มีช่อง สียบไฟฟ้า จานวนไม่น้อยกว่า
10 ช่อง
- มีพัดลมสาหรับระบายความร้อน ไม่น้อยกว่า
2 ตัว
14. โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV
ระดับความละ อียดจอภาพ 3840x2160 พิก ซล
ขนาด 55 นิ้ว จานวน 1 ครื่อง ป็น งิน 25,300 บาท
โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- ระดับความละ อียดของจอภาพ (Resolution)
3840x2160 (พิก ซล)
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- จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 55 นิ้ว
- แสดงภาพด้วยหลอดภาพ แบบ LED Backlight
- สามารถ ชื่อมต่อ อิน ตอร์ น็ตได้ (Smart TV)
- ช่องต่อ HDMI ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง พื่อการ
ชื่อมต่อสัญญาณภาพและ สียง
- ช่องต่อ USB ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง รองรับ
ไฟล์ภาพ พลง และภาพยนตร์
- มีตัวรับสัญญาณดิจิตอล (Digital) ในตัว
03. ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด โรง รียนกุดน้าใสพิทยาคม

จานวน

500,000 บาท
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พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบกล้องโทรทัศน์
วงจรปิดพร้อมติดตั้ง โรง รียนกุดน้าใสพิทยาคม จานวน
1 ระบบ ป็นครุภัณฑ์ที่ติดตั้งพร้อมกัน ป็นระบบ ไม่มีใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสานักงบประมาณ
ตั้งงบประมาณตามราคาทั้งตลาด แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561-2565) พิ่ม ติม ฉบับที่ 7 แก้ไขครั้งที่ 11/2563
ผ.03 หน้า 26 ข้อ 21 (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
รายละ อียดดังนี้
1.กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิด ครือข่าย แบบมุมมอง
คงที่ สาหรับติดตั้งภายในอาคาร สาหรับใช้ในงานรักษา
ความปลอดภัยทั่วไป จานวน 3 ตัว ๆ ละ 23,000 บาท ป็น งิน
69,000 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- มีความละ อียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า
1,920 x 1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel
- มี frame rate ไม่น้อยกว่า 25 ภาพต่อวินาที
(frame per second)
- ใช้ ทคโนโลยี IR-Cut filter หรือ Infrared
Cut-off Removable (ICR) สาหรับการบันทึกภาพได้ทั้ง
กลางวันและกลางคืนโดยอัตโนมัติ
- มีความไวแสงน้อยสุด ไม่มากกว่า 0.25 LUX
สาหรับการแสดงภาพสี (Color) และไม่มากกว่า 0.05 LUX
สาหรับการแสดงภาพขาวดา (Black/White)
- มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไม่น้อยกว่า
1/3 นิ้ว
- มีผลต่างค่าความยาวโฟกัสต่าสุดกับค่าความยาว
โฟกัสสูงสุดไม่น้อยกว่า 4.5 มิลลิ มตร
- สามารถตรวจจับความ คลื่อนไหวอัตโนมัติ
(Motion Detection) ได้
- สามารถแสดงรายละ อียดของภาพที่มี
ความแตกต่างของแสงมาก (Wide Dynamic Range
หรือ Super Dynamic Range) ได้
- สามารถส่งสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดง
ได้อย่างน้อย 2 แหล่ง
- ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video
Interface Forum)
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- สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน
H.264 ป็นอย่างน้อย
- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได้
- มีช่อง ชื่อมต่อระบบ ครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า และ สามารถทางานได้ตาม
มาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power over
Ethernet) ในช่อง ดียวกันได้
- สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP, HTTPS,
“NTP หรือ SNTP”, SNMP , RTSP , IEEE802.1X
ได้ ป็นอย่างน้อย
- มีช่องสาหรับบันทึกข้อมูลลงหน่วยความจาแบบ
SD Card หรือ MicroSD Card หรือ Mini SD Card
- ต้องมี Software Development Kit (SDK) หรือ
Application Programming Interface (API) ในรูปแบบ
แผ่น CD หรือ DVD ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง หรือสามารถ
Download จาก ว็บไซต์ผู้ผลิต
- ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านระบบการจัดการ
สิ่งแวดล้อม
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหาร
จัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ
2. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิด ครือข่าย แบบมุมมอง
คงที่สาหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สาหรับใช้ในงานรักษา
ความปลอดภัยทั่วไป จานวน 7 ตัว ๆ ละ 32,000 บาท
ป็น งิน 224,000 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- มีความละ อียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า
1,920 x 1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel
- มี frame rate ไม่น้อยกว่า 25 ภาพต่อวินาที
(frame per second)
- ใช้ ทคโนโลยี IR-Cut filter หรือ Infrared
Cut-off Removable (ICR) สาหรับการบันทึกภาพ
ได้ทั้งกลางวันและกลางคืนโดยอัตโนมัติ
- มีความไวแสงน้อยสุด ไม่มากกว่า 0.12 LUX
สาหรับการแสดงภาพสี (Color) และไม่มากกว่า 0.05 LUX
สาหรับการแสดงภาพขาวดา (Black/White)
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- มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไม่น้อยกว่า
1/3 นิ้ว
- มีผลต่างค่าความยาวโฟกัสต่าสุดกับค่าความยาว
โฟกัสสูงสุดไม่น้อยกว่า 4.5 มิลลิ มตร
- สามารถตรวจจับความ คลื่อนไหวอัตโนมัติ
(Motion Detection) ได้
- สามารถแสดงรายละ อียดของภาพที่มีความ
แตกต่างของแสงมาก (Wide Dynamic Range หรือ
Super Dynamic Range) ได้
- สามารถส่งสัญญาณภาพ (Streaming)
ไปแสดงได้อย่างน้อย 2 แหล่ง
- ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network
Video Interface Forum)
- สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน
H.264 ป็นอย่างน้อย
- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได้
- มีช่อง ชื่อมต่อระบบ ครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า และ สามารถทางานได้
ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at
(Power over Ethernet) ในช่อง ดียวกันได้
- ตัวกล้องได้มาตรฐาน IP66 หรือติดตั้งอุปกรณ์ พิ่ม ติม
สาหรับหุ้มกล้อง (Housing) ที่ได้มาตรฐาน IP66 หรือดีกว่า
- สามารถทางานได้ที่อุณหภูมิ -10 องศา ซล ซียส
ถึง 50 องศา ซล ซียส ป็นอย่างน้อย
- สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP, HTTPS,
“NTP หรือ SNTP”, SNMP, RTSP, IEEE802.1X ได้ ป็นอย่าง
น้อย
- มีช่องสาหรับบันทึกข้อมูลลงหน่วยความจาแบบ
SD Card หรือ MicroSD Card หรือ Mini SD Card
- ต้องมี Software Development Kit (SDK)
หรือ Application Programming Interface (API) ในรูปแบบ
แผ่น CD หรือ DVD ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง หรือสามารถ
Download จาก ว็บไซต์ผู้ผลิต
- ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านระบบการจัดการ
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สิ่งแวดล้อม
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการ
หรือบริหารงานที่มีคุณภาพ
3. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่าน ครือข่าย (Network Video
Recorder) แบบ 16 ช่อง จานวน 1 ครื่อง ป็น งิน
61,000 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- ป็นอุปกรณ์ที่ผลิตมา พื่อบันทึกภาพจาก
กล้องวงจรปิดโดย ฉพาะ
- สามารถบันทึกและบีบอัดภาพได้ตามมาตรฐาน
MPEG4 หรือ H.264 หรือดีกว่า
- ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video
Interface Forum)
- มีช่อง ชื่อมต่อระบบ ครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า
1 ช่อง
- สามารถบันทึกภาพและส่งภาพ พื่อแสดงผลที่
ความละ อียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,920x1,080
pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel
- สามารถใช้งานกับมาตรฐาน “HTTP หรือ HTTPS”,
SMTP, “NTP หรือ SNTP”, SNMP, RTSP ได้ ป็นอย่างน้อย
- มีหน่วยจัด ก็บข้อมูลสาหรับกล้องวงจรปิดโดย ฉพาะ
(Surveillance Hard Disk) ชนิด SATA ขนาดความจุรวม
ไม่น้อยกว่า 16 TB
- มีช่อง ชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB จานวน
ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง
- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได้
- ต้องมี Software Development Kit (SDK) หรือ
Application Programming Interface (API) ในรูปแบบ
แผ่น CD หรือ DVD ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง หรือสามารถ
Download จาก ว็บไซต์ผู้ผลิต
- สามารถแสดงภาพที่บันทึกจากกล้องโทรทัศน์
วงจรปิดผ่านระบบ ครือข่ายได้
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหาร
จัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ
4. อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ POE
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(POE L2 Switch) ขนาด 8 ช่อง จานวน 1 ครื่อง
ป็น งิน 8,300 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- มีลักษณะการทางานไม่น้อยกว่า Layer 2
ของ OSI Model
- มี Switching Capacity ไม่น้อยกว่า 16 Gbps
- รองรับ Mac Address ได้ไม่น้อยกว่า
8,000 Mac Address
- มีช่อง ชื่อมต่อระบบ ครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า และสามารถทางาน
ได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at
(Power over Ethernet) ในช่อง ดียวกันได้ จานวน
ไม่น้อยกว่า 8 ช่อง
- สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านโปรแกรม
Web Browser ได้
- มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทางาน
ช่อง ชื่อมต่อระบบ ครือข่ายทุกช่อง
5. ตู้จัด ก็บอุปกรณ์ภายนอกอาคาร (CCTV Cabinet)
จานวน 1 ชุด ป็น งิน 7,200 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- ตู้ หล็กกันน้าอ นกประสงค์
- ป็นตู้ทึบไม่มีช่องระบายอากาศ
6. อุปกรณ์แปลงสัญญาณสายโครงข่ายใยแก้ว
(SFP Converter) จานวน 2 ชุด ๆ ละ 3,000 บาท
ป็น งิน 6,000 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- ป็นอุปกรณ์แปลงสัญญาณสายโครงข่าย
ใยแก้ว (SFP Converter)
- พื่อ ชื่อมต่ออุปกรณ์ ครือข่ายให้ได้ระยะ
ที่ไกลมากยิ่งขึ้น
7. สายนาสัญญาณโครงข่ายใยแก้วนาแสงขนาด
6 แกน (Fiber Optic Single Mode) จานวน 230 มตร ๆ
ละ 80 บาท ป็น งิน 18,400 บาท โดยมีคุณลักษณะ
ดังนี้
- ป็นสายไฟ บอร์ออปติก UFC9306 แบบ 6 Core
ประ ภท Single-Mode มาตรฐาน OS2
- โครงสร้างวัสดุไม่มีส่วนใด ป็นตัวนาไฟฟ้า
(All-Dielectric) ติดตั้งได้ทั้งภายนอกและภายในอาคาร
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- ฉนวนหุ้มสายใช้สาร PE
8. สายนาสัญญาณแบบทองแดงตี กลียวสาหรับ
ภายในอาคาร (UTP CAT5e) จานวน 260 มตร ๆ ละ
40 บาท ป็น งิน 10,400 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- ป็นสายนาสัญญาณที่ใช้ต่อกับคอมพิว ตอร์
และอุปกรณ์ ชื่อมต่อ ครือข่าย
- ป็นสายทองแดงที่มีความ ร็วที่ต่า
- ป็นสายที่ใช้ภายในอาคาร
9. สายนาสัญญาณแบบทองแดงตี กลียวสาหรับ
ภายนอกอาคาร (UTP CAT5e Outdoor) จานวน
260 มตร ๆ ละ 65 บาท ป็น งิน 16,900 บาท
โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- ป็นสายนาสัญญาณที่ใช้ต่อกับคอมพิว ตอร์
และอุปกรณ์ ชื่อมต่อ ครือข่าย
- ป็นสายทองแดงที่มีความ ร็วที่ต่า
- ป็นสายที่ใช้ภายนอกอาคาร
10. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch)
ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2 จานวน 1 ครื่อง ป็น งิน
21,000 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- มีลักษณะการทางานไม่น้อยกว่า Layer 2
ของ OSI Model
- มีช่อง ชื่อมต่อระบบ ครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า
24 ช่อง
- มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทางาน
ช่อง ชื่อมต่อระบบ ครือข่ายทุกช่อง
- รองรับ Mac Address ได้ไม่น้อยกว่า
16,000 Mac Address
- สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านทาง
โปรแกรม Web Browser ได้
11. ครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 2 kVA จานวน
1 ครื่อง ป็น งิน 12,000 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- มีกาลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 2 kVA
(1,200 Watts)
- มีช่วงแรงดันไฟฟ้า Input (VAC)
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ไม่น้อยกว่า 220+/-20%
- มีช่วงแรงดันไฟฟ้า Output (VAC)
ไม่มากกว่า 220+/-10%
- สามารถสารองไฟฟ้าที่ Full Load
ได้ไม่น้อยกว่า 5 นาที
12. ครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA
จานวน 1 ครื่อง ป็น งิน 2,500 บาท โดยมีคุณลักษณะ
ดังนี้
- มีกาลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA
(480 Watts)
- สามารถสารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
13. ตู้สาหรับจัด ก็บ ครื่องคอมพิว ตอร์และอุปกรณ์
แบบที่ 1 (ขนาด 36U) จานวน 1 ชุด ป็น งิน 18,000 บาท
โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- ป็นตู้ Rack ปิด ขนาด 19 นิ้ว 36U โดยมี
ความกว้างไม่น้อยกว่า 60 ซนติ มตร ความลึก
ไม่น้อยกว่า 80 ซนติ มตร และความสูงไม่น้อยกว่า
179 ซนติ มตร
- ผลิตจาก หล็กแผ่น คลือบสังกะสีแบบชุบ
ด้วยไฟฟ้า (Electro-galvanized steel sheet)
- มีช่อง สียบไฟฟ้า จานวนไม่น้อยกว่า
10 ช่อง
- มีพัดลมสาหรับระบายความร้อน ไม่น้อยกว่า
2 ตัว
14. โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV
ระดับความละ อียดจอภาพ 3840x2160 พิก ซล
ขนาด 55 นิ้ว จานวน 1 ครื่อง ป็น งิน 25,300 บาท
โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- ระดับความละ อียดของจอภาพ (Resolution)
3840x2160 (พิก ซล)
- จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 55 นิ้ว
- แสดงภาพด้วยหลอดภาพ แบบ LED Backlight
- สามารถ ชื่อมต่อ อิน ตอร์ น็ตได้ (Smart TV)
- ช่องต่อ HDMI ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง พื่อการ
ชื่อมต่อสัญญาณภาพและ สียง
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- ช่องต่อ USB ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง รองรับ
ไฟล์ภาพ พลง และภาพยนตร์
- มีตัวรับสัญญาณดิจิตอล (Digital) ในตัว
04. ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด โรง รียนโคกสะอาดวิทยา
พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบกล้องโทรทัศน์
วงจรปิดพร้อมติดตั้ง โรง รียนโคกสะอาดวิทยา จานวน
1 ระบบ ป็นครุภัณฑ์ที่ติดตั้งพร้อมกัน ป็นระบบ ไม่มีใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสานักงบประมาณ
ตั้งงบประมาณตามราคาทั้งตลาด แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561-2565) พิ่ม ติม ฉบับที่ 7 แก้ไขครั้งที่ 11/2563
ผ.03 หน้า 29 ข้อ 22 (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
รายละ อียดดังนี้
1.กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิด ครือข่าย แบบมุมมอง
คงที่ สาหรับติดตั้งภายในอาคาร สาหรับใช้ในงานรักษา
ความปลอดภัยทั่วไป จานวน 3 ตัว ๆ ละ 23,000 บาท ป็น งิน
69,000 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- มีความละ อียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า
1,920 x 1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel
- มี frame rate ไม่น้อยกว่า 25 ภาพต่อวินาที
(frame per second)
- ใช้ ทคโนโลยี IR-Cut filter หรือ Infrared
Cut-off Removable (ICR) สาหรับการบันทึกภาพได้ทั้ง
กลางวันและกลางคืนโดยอัตโนมัติ
- มีความไวแสงน้อยสุด ไม่มากกว่า 0.25 LUX
สาหรับการแสดงภาพสี (Color) และไม่มากกว่า 0.05 LUX
สาหรับการแสดงภาพขาวดา (Black/White)
- มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไม่น้อยกว่า
1/3 นิ้ว
- มีผลต่างค่าความยาวโฟกัสต่าสุดกับค่าความยาว
โฟกัสสูงสุดไม่น้อยกว่า 4.5 มิลลิ มตร
- สามารถตรวจจับความ คลื่อนไหวอัตโนมัติ
(Motion Detection) ได้
- สามารถแสดงรายละ อียดของภาพที่มี
ความแตกต่างของแสงมาก (Wide Dynamic Range

จานวน
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หรือ Super Dynamic Range) ได้
- สามารถส่งสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดง
ได้อย่างน้อย 2 แหล่ง
- ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video
Interface Forum)
- สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน
H.264 ป็นอย่างน้อย
- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได้
- มีช่อง ชื่อมต่อระบบ ครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า และ สามารถทางานได้ตาม
มาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power over
Ethernet) ในช่อง ดียวกันได้
- สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP, HTTPS,
“NTP หรือ SNTP”, SNMP , RTSP , IEEE802.1X
ได้ ป็นอย่างน้อย
- มีช่องสาหรับบันทึกข้อมูลลงหน่วยความจาแบบ
SD Card หรือ MicroSD Card หรือ Mini SD Card
- ต้องมี Software Development Kit (SDK) หรือ
Application Programming Interface (API) ในรูปแบบ
แผ่น CD หรือ DVD ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง หรือสามารถ
Download จาก ว็บไซต์ผู้ผลิต
- ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านระบบการจัดการ
สิ่งแวดล้อม
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหาร
จัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ
2. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิด ครือข่าย แบบมุมมอง
คงที่สาหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สาหรับใช้ในงานรักษา
ความปลอดภัยทั่วไป จานวน 7 ตัว ๆ ละ 32,000 บาท
ป็น งิน 224,000 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- มีความละ อียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า
1,920 x 1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel
- มี frame rate ไม่น้อยกว่า 25 ภาพต่อวินาที
(frame per second)
- ใช้ ทคโนโลยี IR-Cut filter หรือ Infrared
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Cut-off Removable (ICR) สาหรับการบันทึกภาพ
ได้ทั้งกลางวันและกลางคืนโดยอัตโนมัติ
- มีความไวแสงน้อยสุด ไม่มากกว่า 0.12 LUX
สาหรับการแสดงภาพสี (Color) และไม่มากกว่า 0.05 LUX
สาหรับการแสดงภาพขาวดา (Black/White)
- มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไม่น้อยกว่า
1/3 นิ้ว
- มีผลต่างค่าความยาวโฟกัสต่าสุดกับค่าความยาว
โฟกัสสูงสุดไม่น้อยกว่า 4.5 มิลลิ มตร
- สามารถตรวจจับความ คลื่อนไหวอัตโนมัติ
(Motion Detection) ได้
- สามารถแสดงรายละ อียดของภาพที่มีความ
แตกต่างของแสงมาก (Wide Dynamic Range หรือ
Super Dynamic Range) ได้
- สามารถส่งสัญญาณภาพ (Streaming)
ไปแสดงได้อย่างน้อย 2 แหล่ง
- ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network
Video Interface Forum)
- สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน
H.264 ป็นอย่างน้อย
- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได้
- มีช่อง ชื่อมต่อระบบ ครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า และ สามารถทางานได้
ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at
(Power over Ethernet) ในช่อง ดียวกันได้
- ตัวกล้องได้มาตรฐาน IP66 หรือติดตั้งอุปกรณ์ พิ่ม ติม
สาหรับหุ้มกล้อง (Housing) ที่ได้มาตรฐาน IP66 หรือดีกว่า
- สามารถทางานได้ที่อุณหภูมิ -10 องศา ซล ซียส
ถึง 50 องศา ซล ซียส ป็นอย่างน้อย
- สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP, HTTPS,
“NTP หรือ SNTP”, SNMP, RTSP, IEEE802.1X ได้ ป็นอย่าง
น้อย
- มีช่องสาหรับบันทึกข้อมูลลงหน่วยความจาแบบ
SD Card หรือ MicroSD Card หรือ Mini SD Card
- ต้องมี Software Development Kit (SDK)
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หรือ Application Programming Interface (API) ในรูปแบบ
แผ่น CD หรือ DVD ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง หรือสามารถ
Download จาก ว็บไซต์ผู้ผลิต
- ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านระบบการจัดการ
สิ่งแวดล้อม
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการ
หรือบริหารงานที่มีคุณภาพ
3. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่าน ครือข่าย (Network Video
Recorder) แบบ 16 ช่อง จานวน 1 ครื่อง ป็น งิน
61,000 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- ป็นอุปกรณ์ที่ผลิตมา พื่อบันทึกภาพจาก
กล้องวงจรปิดโดย ฉพาะ
- สามารถบันทึกและบีบอัดภาพได้ตามมาตรฐาน
MPEG4 หรือ H.264 หรือดีกว่า
- ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video
Interface Forum)
- มีช่อง ชื่อมต่อระบบ ครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า
1 ช่อง
- สามารถบันทึกภาพและส่งภาพ พื่อแสดงผลที่
ความละ อียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,920x1,080
pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel
- สามารถใช้งานกับมาตรฐาน “HTTP หรือ HTTPS”,
SMTP, “NTP หรือ SNTP”, SNMP, RTSP ได้ ป็นอย่างน้อย
- มีหน่วยจัด ก็บข้อมูลสาหรับกล้องวงจรปิดโดย ฉพาะ
(Surveillance Hard Disk) ชนิด SATA ขนาดความจุรวม
ไม่น้อยกว่า 16 TB
- มีช่อง ชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB จานวน
ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง
- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได้
- ต้องมี Software Development Kit (SDK) หรือ
Application Programming Interface (API) ในรูปแบบ
แผ่น CD หรือ DVD ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง หรือสามารถ
Download จาก ว็บไซต์ผู้ผลิต
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- สามารถแสดงภาพที่บันทึกจากกล้องโทรทัศน์
วงจรปิดผ่านระบบ ครือข่ายได้
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหาร
จัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ
4. อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ POE
(POE L2 Switch) ขนาด 8 ช่อง จานวน 1 ครื่อง
ป็น งิน 8,300 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- มีลักษณะการทางานไม่น้อยกว่า Layer 2
ของ OSI Model
- มี Switching Capacity ไม่น้อยกว่า 16 Gbps
- รองรับ Mac Address ได้ไม่น้อยกว่า
8,000 Mac Address
- มีช่อง ชื่อมต่อระบบ ครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า และสามารถทางาน
ได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at
(Power over Ethernet) ในช่อง ดียวกันได้ จานวน
ไม่น้อยกว่า 8 ช่อง
- สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านโปรแกรม
Web Browser ได้
- มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทางาน
ช่อง ชื่อมต่อระบบ ครือข่ายทุกช่อง
5. ตู้จัด ก็บอุปกรณ์ภายนอกอาคาร (CCTV Cabinet)
จานวน 1 ชุด ป็น งิน 7,200 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- ตู้ หล็กกันน้าอ นกประสงค์
- ป็นตู้ทึบไม่มีช่องระบายอากาศ
6. อุปกรณ์แปลงสัญญาณสายโครงข่ายใยแก้ว
(SFP Converter) จานวน 2 ชุด ๆ ละ 3,000 บาท
ป็น งิน 6,000 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- ป็นอุปกรณ์แปลงสัญญาณสายโครงข่าย
ใยแก้ว (SFP Converter)
- พื่อ ชื่อมต่ออุปกรณ์ ครือข่ายให้ได้ระยะ
ที่ไกลมากยิ่งขึ้น
7. สายนาสัญญาณโครงข่ายใยแก้วนาแสงขนาด
6 แกน (Fiber Optic Single Mode) จานวน 230 มตร ๆ
ละ 80 บาท ป็น งิน 18,400 บาท โดยมีคุณลักษณะ
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ดังนี้
- ป็นสายไฟ บอร์ออปติก UFC9306 แบบ 6 Core
ประ ภท Single-Mode มาตรฐาน OS2
- โครงสร้างวัสดุไม่มีส่วนใด ป็นตัวนาไฟฟ้า
(All-Dielectric) ติดตั้งได้ทั้งภายนอกและภายในอาคาร
- ฉนวนหุ้มสายใช้สาร PE
8. สายนาสัญญาณแบบทองแดงตี กลียวสาหรับ
ภายในอาคาร (UTP CAT5e) จานวน 260 มตร ๆ ละ
40 บาท ป็น งิน 10,400 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- ป็นสายนาสัญญาณที่ใช้ต่อกับคอมพิว ตอร์
และอุปกรณ์ ชื่อมต่อ ครือข่าย
- ป็นสายทองแดงที่มีความ ร็วที่ต่า
- ป็นสายที่ใช้ภายในอาคาร
9. สายนาสัญญาณแบบทองแดงตี กลียวสาหรับ
ภายนอกอาคาร (UTP CAT5e Outdoor) จานวน
260 มตร ๆ ละ 65 บาท ป็น งิน 16,900 บาท
โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- ป็นสายนาสัญญาณที่ใช้ต่อกับคอมพิว ตอร์
และอุปกรณ์ ชื่อมต่อ ครือข่าย
- ป็นสายทองแดงที่มีความ ร็วที่ต่า
- ป็นสายที่ใช้ภายนอกอาคาร
10. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch)
ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2 จานวน 1 ครื่อง ป็น งิน
21,000 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- มีลักษณะการทางานไม่น้อยกว่า Layer 2
ของ OSI Model
- มีช่อง ชื่อมต่อระบบ ครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า
24 ช่อง
- มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทางาน
ช่อง ชื่อมต่อระบบ ครือข่ายทุกช่อง
- รองรับ Mac Address ได้ไม่น้อยกว่า
16,000 Mac Address
- สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านทาง
โปรแกรม Web Browser ได้
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11. ครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 2 kVA จานวน
1 ครื่อง ป็น งิน 12,000 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- มีกาลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 2 kVA
(1,200 Watts)
- มีช่วงแรงดันไฟฟ้า Input (VAC)
ไม่น้อยกว่า 220+/-20%
- มีช่วงแรงดันไฟฟ้า Output (VAC)
ไม่มากกว่า 220+/-10%
- สามารถสารองไฟฟ้าที่ Full Load
ได้ไม่น้อยกว่า 5 นาที
12. ครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA
จานวน 1 ครื่อง ป็น งิน 2,500 บาท โดยมีคุณลักษณะ
ดังนี้
- มีกาลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA
(480 Watts)
- สามารถสารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
13. ตู้สาหรับจัด ก็บ ครื่องคอมพิว ตอร์และอุปกรณ์
แบบที่ 1 (ขนาด 36U) จานวน 1 ชุด ป็น งิน 18,000 บาท
โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- ป็นตู้ Rack ปิด ขนาด 19 นิ้ว 36U โดยมี
ความกว้างไม่น้อยกว่า 60 ซนติ มตร ความลึก
ไม่น้อยกว่า 80 ซนติ มตร และความสูงไม่น้อยกว่า
179 ซนติ มตร
- ผลิตจาก หล็กแผ่น คลือบสังกะสีแบบชุบ
ด้วยไฟฟ้า (Electro-galvanized steel sheet)
- มีช่อง สียบไฟฟ้า จานวนไม่น้อยกว่า
10 ช่อง
- มีพัดลมสาหรับระบายความร้อน ไม่น้อยกว่า
2 ตัว
14. โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV
ระดับความละ อียดจอภาพ 3840x2160 พิก ซล
ขนาด 55 นิ้ว จานวน 1 ครื่อง ป็น งิน 25,300 บาท
โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- ระดับความละ อียดของจอภาพ (Resolution)
3840x2160 (พิก ซล)

หน้า : 173/459

322
หน้า : 174/459

วันที่พิมพ์ : 2/9/2563 19:14:57

- จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 55 นิ้ว
- แสดงภาพด้วยหลอดภาพ แบบ LED Backlight
- สามารถ ชื่อมต่อ อิน ตอร์ น็ตได้ (Smart TV)
- ช่องต่อ HDMI ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง พื่อการ
ชื่อมต่อสัญญาณภาพและ สียง
- ช่องต่อ USB ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง รองรับ
ไฟล์ภาพ พลง และภาพยนตร์
- มีตัวรับสัญญาณดิจิตอล (Digital) ในตัว
05. ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด โรง รียนตรีประชาพัฒนศึกษา

จานวน

500,000 บาท
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พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบกล้องโทรทัศน์
วงจรปิดพร้อมติดตั้ง โรง รียนตรีประชาพัฒนศึกษา จานวน
1 ระบบ ป็นครุภัณฑ์ที่ติดตั้งพร้อมกัน ป็นระบบ ไม่มีใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสานักงบประมาณ
ตั้งงบประมาณตามราคาทั้งตลาด แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561-2565) พิ่ม ติม ฉบับที่ 7 แก้ไขครั้งที่ 11/2563
ผ.03 หน้า 32 ข้อ 23 (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
รายละ อียดดังนี้
1.กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิด ครือข่าย แบบมุมมอง
คงที่ สาหรับติดตั้งภายในอาคาร สาหรับใช้ในงานรักษา
ความปลอดภัยทั่วไป จานวน 3 ตัว ๆ ละ 23,000 บาท ป็น งิน
69,000 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- มีความละ อียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า
1,920 x 1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel
- มี frame rate ไม่น้อยกว่า 25 ภาพต่อวินาที
(frame per second)
- ใช้ ทคโนโลยี IR-Cut filter หรือ Infrared
Cut-off Removable (ICR) สาหรับการบันทึกภาพได้ทั้ง
กลางวันและกลางคืนโดยอัตโนมัติ
- มีความไวแสงน้อยสุด ไม่มากกว่า 0.25 LUX
สาหรับการแสดงภาพสี (Color) และไม่มากกว่า 0.05 LUX
สาหรับการแสดงภาพขาวดา (Black/White)
- มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไม่น้อยกว่า
1/3 นิ้ว
- มีผลต่างค่าความยาวโฟกัสต่าสุดกับค่าความยาว
โฟกัสสูงสุดไม่น้อยกว่า 4.5 มิลลิ มตร
- สามารถตรวจจับความ คลื่อนไหวอัตโนมัติ
(Motion Detection) ได้
- สามารถแสดงรายละ อียดของภาพที่มี
ความแตกต่างของแสงมาก (Wide Dynamic Range
หรือ Super Dynamic Range) ได้
- สามารถส่งสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดง
ได้อย่างน้อย 2 แหล่ง
- ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video
Interface Forum)
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- สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน
H.264 ป็นอย่างน้อย
- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได้
- มีช่อง ชื่อมต่อระบบ ครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า และ สามารถทางานได้ตาม
มาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power over
Ethernet) ในช่อง ดียวกันได้
- สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP, HTTPS,
“NTP หรือ SNTP”, SNMP , RTSP , IEEE802.1X
ได้ ป็นอย่างน้อย
- มีช่องสาหรับบันทึกข้อมูลลงหน่วยความจาแบบ
SD Card หรือ MicroSD Card หรือ Mini SD Card
- ต้องมี Software Development Kit (SDK) หรือ
Application Programming Interface (API) ในรูปแบบ
แผ่น CD หรือ DVD ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง หรือสามารถ
Download จาก ว็บไซต์ผู้ผลิต
- ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านระบบการจัดการ
สิ่งแวดล้อม
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหาร
จัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ
2. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิด ครือข่าย แบบมุมมอง
คงที่สาหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สาหรับใช้ในงานรักษา
ความปลอดภัยทั่วไป จานวน 7 ตัว ๆ ละ 32,000 บาท
ป็น งิน 224,000 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- มีความละ อียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า
1,920 x 1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel
- มี frame rate ไม่น้อยกว่า 25 ภาพต่อวินาที
(frame per second)
- ใช้ ทคโนโลยี IR-Cut filter หรือ Infrared
Cut-off Removable (ICR) สาหรับการบันทึกภาพ
ได้ทั้งกลางวันและกลางคืนโดยอัตโนมัติ
- มีความไวแสงน้อยสุด ไม่มากกว่า 0.12 LUX
สาหรับการแสดงภาพสี (Color) และไม่มากกว่า 0.05 LUX
สาหรับการแสดงภาพขาวดา (Black/White)
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- มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไม่น้อยกว่า
1/3 นิ้ว
- มีผลต่างค่าความยาวโฟกัสต่าสุดกับค่าความยาว
โฟกัสสูงสุดไม่น้อยกว่า 4.5 มิลลิ มตร
- สามารถตรวจจับความ คลื่อนไหวอัตโนมัติ
(Motion Detection) ได้
- สามารถแสดงรายละ อียดของภาพที่มีความ
แตกต่างของแสงมาก (Wide Dynamic Range หรือ
Super Dynamic Range) ได้
- สามารถส่งสัญญาณภาพ (Streaming)
ไปแสดงได้อย่างน้อย 2 แหล่ง
- ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network
Video Interface Forum)
- สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน
H.264 ป็นอย่างน้อย
- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได้
- มีช่อง ชื่อมต่อระบบ ครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า และ สามารถทางานได้
ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at
(Power over Ethernet) ในช่อง ดียวกันได้
- ตัวกล้องได้มาตรฐาน IP66 หรือติดตั้งอุปกรณ์ พิ่ม ติม
สาหรับหุ้มกล้อง (Housing) ที่ได้มาตรฐาน IP66 หรือดีกว่า
- สามารถทางานได้ที่อุณหภูมิ -10 องศา ซล ซียส
ถึง 50 องศา ซล ซียส ป็นอย่างน้อย
- สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP, HTTPS,
“NTP หรือ SNTP”, SNMP, RTSP, IEEE802.1X ได้ ป็นอย่าง
น้อย
- มีช่องสาหรับบันทึกข้อมูลลงหน่วยความจาแบบ
SD Card หรือ MicroSD Card หรือ Mini SD Card
- ต้องมี Software Development Kit (SDK)
หรือ Application Programming Interface (API) ในรูปแบบ
แผ่น CD หรือ DVD ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง หรือสามารถ
Download จาก ว็บไซต์ผู้ผลิต
- ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านระบบการจัดการ
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สิ่งแวดล้อม
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการ
หรือบริหารงานที่มีคุณภาพ
3. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่าน ครือข่าย (Network Video
Recorder) แบบ 16 ช่อง จานวน 1 ครื่อง ป็น งิน
61,000 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- ป็นอุปกรณ์ที่ผลิตมา พื่อบันทึกภาพจาก
กล้องวงจรปิดโดย ฉพาะ
- สามารถบันทึกและบีบอัดภาพได้ตามมาตรฐาน
MPEG4 หรือ H.264 หรือดีกว่า
- ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video
Interface Forum)
- มีช่อง ชื่อมต่อระบบ ครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า
1 ช่อง
- สามารถบันทึกภาพและส่งภาพ พื่อแสดงผลที่
ความละ อียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,920x1,080
pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel
- สามารถใช้งานกับมาตรฐาน “HTTP หรือ HTTPS”,
SMTP, “NTP หรือ SNTP”, SNMP, RTSP ได้ ป็นอย่างน้อย
- มีหน่วยจัด ก็บข้อมูลสาหรับกล้องวงจรปิดโดย ฉพาะ
(Surveillance Hard Disk) ชนิด SATA ขนาดความจุรวม
ไม่น้อยกว่า 16 TB
- มีช่อง ชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB จานวน
ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง
- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได้
- ต้องมี Software Development Kit (SDK) หรือ
Application Programming Interface (API) ในรูปแบบ
แผ่น CD หรือ DVD ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง หรือสามารถ
Download จาก ว็บไซต์ผู้ผลิต
- สามารถแสดงภาพที่บันทึกจากกล้องโทรทัศน์
วงจรปิดผ่านระบบ ครือข่ายได้
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหาร
จัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ
4. อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ POE
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(POE L2 Switch) ขนาด 8 ช่อง จานวน 1 ครื่อง
ป็น งิน 8,300 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- มีลักษณะการทางานไม่น้อยกว่า Layer 2
ของ OSI Model
- มี Switching Capacity ไม่น้อยกว่า 16 Gbps
- รองรับ Mac Address ได้ไม่น้อยกว่า
8,000 Mac Address
- มีช่อง ชื่อมต่อระบบ ครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า และสามารถทางาน
ได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at
(Power over Ethernet) ในช่อง ดียวกันได้ จานวน
ไม่น้อยกว่า 8 ช่อง
- สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านโปรแกรม
Web Browser ได้
- มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทางาน
ช่อง ชื่อมต่อระบบ ครือข่ายทุกช่อง
5. ตู้จัด ก็บอุปกรณ์ภายนอกอาคาร (CCTV Cabinet)
จานวน 1 ชุด ป็น งิน 7,200 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- ตู้ หล็กกันน้าอ นกประสงค์
- ป็นตู้ทึบไม่มีช่องระบายอากาศ
6. อุปกรณ์แปลงสัญญาณสายโครงข่ายใยแก้ว
(SFP Converter) จานวน 2 ชุด ๆ ละ 3,000 บาท
ป็น งิน 6,000 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- ป็นอุปกรณ์แปลงสัญญาณสายโครงข่าย
ใยแก้ว (SFP Converter)
- พื่อ ชื่อมต่ออุปกรณ์ ครือข่ายให้ได้ระยะ
ที่ไกลมากยิ่งขึ้น
7. สายนาสัญญาณโครงข่ายใยแก้วนาแสงขนาด
6 แกน (Fiber Optic Single Mode) จานวน 230 มตร ๆ
ละ 80 บาท ป็น งิน 18,400 บาท โดยมีคุณลักษณะ
ดังนี้
- ป็นสายไฟ บอร์ออปติก UFC9306 แบบ 6 Core
ประ ภท Single-Mode มาตรฐาน OS2
- โครงสร้างวัสดุไม่มีส่วนใด ป็นตัวนาไฟฟ้า
(All-Dielectric) ติดตั้งได้ทั้งภายนอกและภายในอาคาร
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- ฉนวนหุ้มสายใช้สาร PE
8. สายนาสัญญาณแบบทองแดงตี กลียวสาหรับ
ภายในอาคาร (UTP CAT5e) จานวน 260 มตร ๆ ละ
40 บาท ป็น งิน 10,400 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- ป็นสายนาสัญญาณที่ใช้ต่อกับคอมพิว ตอร์
และอุปกรณ์ ชื่อมต่อ ครือข่าย
- ป็นสายทองแดงที่มีความ ร็วที่ต่า
- ป็นสายที่ใช้ภายในอาคาร
9. สายนาสัญญาณแบบทองแดงตี กลียวสาหรับ
ภายนอกอาคาร (UTP CAT5e Outdoor) จานวน
260 มตร ๆ ละ 65 บาท ป็น งิน 16,900 บาท
โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- ป็นสายนาสัญญาณที่ใช้ต่อกับคอมพิว ตอร์
และอุปกรณ์ ชื่อมต่อ ครือข่าย
- ป็นสายทองแดงที่มีความ ร็วที่ต่า
- ป็นสายที่ใช้ภายนอกอาคาร
10. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch)
ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2 จานวน 1 ครื่อง ป็น งิน
21,000 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- มีลักษณะการทางานไม่น้อยกว่า Layer 2
ของ OSI Model
- มีช่อง ชื่อมต่อระบบ ครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า
24 ช่อง
- มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทางาน
ช่อง ชื่อมต่อระบบ ครือข่ายทุกช่อง
- รองรับ Mac Address ได้ไม่น้อยกว่า
16,000 Mac Address
- สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านทาง
โปรแกรม Web Browser ได้
11. ครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 2 kVA จานวน
1 ครื่อง ป็น งิน 12,000 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- มีกาลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 2 kVA
(1,200 Watts)
- มีช่วงแรงดันไฟฟ้า Input (VAC)
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ไม่น้อยกว่า 220+/-20%
- มีช่วงแรงดันไฟฟ้า Output (VAC)
ไม่มากกว่า 220+/-10%
- สามารถสารองไฟฟ้าที่ Full Load
ได้ไม่น้อยกว่า 5 นาที
12. ครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA
จานวน 1 ครื่อง ป็น งิน 2,500 บาท โดยมีคุณลักษณะ
ดังนี้
- มีกาลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA
(480 Watts)
- สามารถสารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
13. ตู้สาหรับจัด ก็บ ครื่องคอมพิว ตอร์และอุปกรณ์
แบบที่ 1 (ขนาด 36U) จานวน 1 ชุด ป็น งิน 18,000 บาท
โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- ป็นตู้ Rack ปิด ขนาด 19 นิ้ว 36U โดยมี
ความกว้างไม่น้อยกว่า 60 ซนติ มตร ความลึก
ไม่น้อยกว่า 80 ซนติ มตร และความสูงไม่น้อยกว่า
179 ซนติ มตร
- ผลิตจาก หล็กแผ่น คลือบสังกะสีแบบชุบ
ด้วยไฟฟ้า (Electro-galvanized steel sheet)
- มีช่อง สียบไฟฟ้า จานวนไม่น้อยกว่า
10 ช่อง
- มีพัดลมสาหรับระบายความร้อน ไม่น้อยกว่า
2 ตัว
14. โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV
ระดับความละ อียดจอภาพ 3840x2160 พิก ซล
ขนาด 55 นิ้ว จานวน 1 ครื่อง ป็น งิน 25,300 บาท
โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- ระดับความละ อียดของจอภาพ (Resolution)
3840x2160 (พิก ซล)
- จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 55 นิ้ว
- แสดงภาพด้วยหลอดภาพ แบบ LED Backlight
- สามารถ ชื่อมต่อ อิน ตอร์ น็ตได้ (Smart TV)
- ช่องต่อ HDMI ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง พื่อการ
ชื่อมต่อสัญญาณภาพและ สียง
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- ช่องต่อ USB ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง รองรับ
ไฟล์ภาพ พลง และภาพยนตร์
- มีตัวรับสัญญาณดิจิตอล (Digital) ในตัว
06. ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด โรง รียน นินสง่าวิทยา
พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบกล้องโทรทัศน์
วงจรปิดพร้อมติดตั้ง โรง รียน นินสง่าวิทยา จานวน
1 ระบบ ป็นครุภัณฑ์ที่ติดตั้งพร้อมกัน ป็นระบบ ไม่มีใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสานักงบประมาณ
ตั้งงบประมาณตามราคาทั้งตลาด แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561-2565) พิ่ม ติม ฉบับที่ 7 แก้ไขครั้งที่ 11/2563
ผ.03 หน้า 35 ข้อ 24 (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
รายละ อียดดังนี้
1.กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิด ครือข่าย แบบมุมมอง
คงที่ สาหรับติดตั้งภายในอาคาร สาหรับใช้ในงานรักษา
ความปลอดภัยทั่วไป จานวน 3 ตัว ๆ ละ 23,000 บาท ป็น งิน
69,000 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- มีความละ อียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า
1,920 x 1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel
- มี frame rate ไม่น้อยกว่า 25 ภาพต่อวินาที
(frame per second)
- ใช้ ทคโนโลยี IR-Cut filter หรือ Infrared
Cut-off Removable (ICR) สาหรับการบันทึกภาพได้ทั้ง
กลางวันและกลางคืนโดยอัตโนมัติ
- มีความไวแสงน้อยสุด ไม่มากกว่า 0.25 LUX
สาหรับการแสดงภาพสี (Color) และไม่มากกว่า 0.05 LUX
สาหรับการแสดงภาพขาวดา (Black/White)
- มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไม่น้อยกว่า
1/3 นิ้ว
- มีผลต่างค่าความยาวโฟกัสต่าสุดกับค่าความยาว
โฟกัสสูงสุดไม่น้อยกว่า 4.5 มิลลิ มตร
- สามารถตรวจจับความ คลื่อนไหวอัตโนมัติ
(Motion Detection) ได้
- สามารถแสดงรายละ อียดของภาพที่มี
ความแตกต่างของแสงมาก (Wide Dynamic Range

จานวน

500,000 บาท
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หรือ Super Dynamic Range) ได้
- สามารถส่งสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดง
ได้อย่างน้อย 2 แหล่ง
- ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video
Interface Forum)
- สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน
H.264 ป็นอย่างน้อย
- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได้
- มีช่อง ชื่อมต่อระบบ ครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า และ สามารถทางานได้ตาม
มาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power over
Ethernet) ในช่อง ดียวกันได้
- สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP, HTTPS,
“NTP หรือ SNTP”, SNMP , RTSP , IEEE802.1X
ได้ ป็นอย่างน้อย
- มีช่องสาหรับบันทึกข้อมูลลงหน่วยความจาแบบ
SD Card หรือ MicroSD Card หรือ Mini SD Card
- ต้องมี Software Development Kit (SDK) หรือ
Application Programming Interface (API) ในรูปแบบ
แผ่น CD หรือ DVD ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง หรือสามารถ
Download จาก ว็บไซต์ผู้ผลิต
- ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านระบบการจัดการ
สิ่งแวดล้อม
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหาร
จัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ
2. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิด ครือข่าย แบบมุมมอง
คงที่สาหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สาหรับใช้ในงานรักษา
ความปลอดภัยทั่วไป จานวน 7 ตัว ๆ ละ 32,000 บาท
ป็น งิน 224,000 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- มีความละ อียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า
1,920 x 1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel
- มี frame rate ไม่น้อยกว่า 25 ภาพต่อวินาที
(frame per second)
- ใช้ ทคโนโลยี IR-Cut filter หรือ Infrared
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Cut-off Removable (ICR) สาหรับการบันทึกภาพ
ได้ทั้งกลางวันและกลางคืนโดยอัตโนมัติ
- มีความไวแสงน้อยสุด ไม่มากกว่า 0.12 LUX
สาหรับการแสดงภาพสี (Color) และไม่มากกว่า 0.05 LUX
สาหรับการแสดงภาพขาวดา (Black/White)
- มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไม่น้อยกว่า
1/3 นิ้ว
- มีผลต่างค่าความยาวโฟกัสต่าสุดกับค่าความยาว
โฟกัสสูงสุดไม่น้อยกว่า 4.5 มิลลิ มตร
- สามารถตรวจจับความ คลื่อนไหวอัตโนมัติ
(Motion Detection) ได้
- สามารถแสดงรายละ อียดของภาพที่มีความ
แตกต่างของแสงมาก (Wide Dynamic Range หรือ
Super Dynamic Range) ได้
- สามารถส่งสัญญาณภาพ (Streaming)
ไปแสดงได้อย่างน้อย 2 แหล่ง
- ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network
Video Interface Forum)
- สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน
H.264 ป็นอย่างน้อย
- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได้
- มีช่อง ชื่อมต่อระบบ ครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า และ สามารถทางานได้
ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at
(Power over Ethernet) ในช่อง ดียวกันได้
- ตัวกล้องได้มาตรฐาน IP66 หรือติดตั้งอุปกรณ์ พิ่ม ติม
สาหรับหุ้มกล้อง (Housing) ที่ได้มาตรฐาน IP66 หรือดีกว่า
- สามารถทางานได้ที่อุณหภูมิ -10 องศา ซล ซียส
ถึง 50 องศา ซล ซียส ป็นอย่างน้อย
- สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP, HTTPS,
“NTP หรือ SNTP”, SNMP, RTSP, IEEE802.1X ได้ ป็นอย่าง
น้อย
- มีช่องสาหรับบันทึกข้อมูลลงหน่วยความจาแบบ
SD Card หรือ MicroSD Card หรือ Mini SD Card
- ต้องมี Software Development Kit (SDK)

หน้า : 184/459

333
วันที่พิมพ์ : 2/9/2563 19:14:57

หรือ Application Programming Interface (API) ในรูปแบบ
แผ่น CD หรือ DVD ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง หรือสามารถ
Download จาก ว็บไซต์ผู้ผลิต
- ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านระบบการจัดการ
สิ่งแวดล้อม
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการ
หรือบริหารงานที่มีคุณภาพ
3. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่าน ครือข่าย (Network Video
Recorder) แบบ 16 ช่อง จานวน 1 ครื่อง ป็น งิน
61,000 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- ป็นอุปกรณ์ที่ผลิตมา พื่อบันทึกภาพจาก
กล้องวงจรปิดโดย ฉพาะ
- สามารถบันทึกและบีบอัดภาพได้ตามมาตรฐาน
MPEG4 หรือ H.264 หรือดีกว่า
- ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video
Interface Forum)
- มีช่อง ชื่อมต่อระบบ ครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า
1 ช่อง
- สามารถบันทึกภาพและส่งภาพ พื่อแสดงผลที่
ความละ อียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,920x1,080
pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel
- สามารถใช้งานกับมาตรฐาน “HTTP หรือ HTTPS”,
SMTP, “NTP หรือ SNTP”, SNMP, RTSP ได้ ป็นอย่างน้อย
- มีหน่วยจัด ก็บข้อมูลสาหรับกล้องวงจรปิดโดย ฉพาะ
(Surveillance Hard Disk) ชนิด SATA ขนาดความจุรวม
ไม่น้อยกว่า 16 TB
- มีช่อง ชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB จานวน
ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง
- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได้
- ต้องมี Software Development Kit (SDK) หรือ
Application Programming Interface (API) ในรูปแบบ
แผ่น CD หรือ DVD ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง หรือสามารถ
Download จาก ว็บไซต์ผู้ผลิต
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- สามารถแสดงภาพที่บันทึกจากกล้องโทรทัศน์
วงจรปิดผ่านระบบ ครือข่ายได้
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหาร
จัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ
4. อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ POE
(POE L2 Switch) ขนาด 8 ช่อง จานวน 1 ครื่อง
ป็น งิน 8,300 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- มีลักษณะการทางานไม่น้อยกว่า Layer 2
ของ OSI Model
- มี Switching Capacity ไม่น้อยกว่า 16 Gbps
- รองรับ Mac Address ได้ไม่น้อยกว่า
8,000 Mac Address
- มีช่อง ชื่อมต่อระบบ ครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า และสามารถทางาน
ได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at
(Power over Ethernet) ในช่อง ดียวกันได้ จานวน
ไม่น้อยกว่า 8 ช่อง
- สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านโปรแกรม
Web Browser ได้
- มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทางาน
ช่อง ชื่อมต่อระบบ ครือข่ายทุกช่อง
5. ตู้จัด ก็บอุปกรณ์ภายนอกอาคาร (CCTV Cabinet)
จานวน 1 ชุด ป็น งิน 7,200 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- ตู้ หล็กกันน้าอ นกประสงค์
- ป็นตู้ทึบไม่มีช่องระบายอากาศ
6. อุปกรณ์แปลงสัญญาณสายโครงข่ายใยแก้ว
(SFP Converter) จานวน 2 ชุด ๆ ละ 3,000 บาท
ป็น งิน 6,000 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- ป็นอุปกรณ์แปลงสัญญาณสายโครงข่าย
ใยแก้ว (SFP Converter)
- พื่อ ชื่อมต่ออุปกรณ์ ครือข่ายให้ได้ระยะ
ที่ไกลมากยิ่งขึ้น
7. สายนาสัญญาณโครงข่ายใยแก้วนาแสงขนาด
6 แกน (Fiber Optic Single Mode) จานวน 230 มตร ๆ
ละ 80 บาท ป็น งิน 18,400 บาท โดยมีคุณลักษณะ
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ดังนี้
- ป็นสายไฟ บอร์ออปติก UFC9306 แบบ 6 Core
ประ ภท Single-Mode มาตรฐาน OS2
- โครงสร้างวัสดุไม่มีส่วนใด ป็นตัวนาไฟฟ้า
(All-Dielectric) ติดตั้งได้ทั้งภายนอกและภายในอาคาร
- ฉนวนหุ้มสายใช้สาร PE
8. สายนาสัญญาณแบบทองแดงตี กลียวสาหรับ
ภายในอาคาร (UTP CAT5e) จานวน 260 มตร ๆ ละ
40 บาท ป็น งิน 10,400 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- ป็นสายนาสัญญาณที่ใช้ต่อกับคอมพิว ตอร์
และอุปกรณ์ ชื่อมต่อ ครือข่าย
- ป็นสายทองแดงที่มีความ ร็วที่ต่า
- ป็นสายที่ใช้ภายในอาคาร
9. สายนาสัญญาณแบบทองแดงตี กลียวสาหรับ
ภายนอกอาคาร (UTP CAT5e Outdoor) จานวน
260 มตร ๆ ละ 65 บาท ป็น งิน 16,900 บาท
โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- ป็นสายนาสัญญาณที่ใช้ต่อกับคอมพิว ตอร์
และอุปกรณ์ ชื่อมต่อ ครือข่าย
- ป็นสายทองแดงที่มีความ ร็วที่ต่า
- ป็นสายที่ใช้ภายนอกอาคาร
10. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch)
ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2 จานวน 1 ครื่อง ป็น งิน
21,000 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- มีลักษณะการทางานไม่น้อยกว่า Layer 2
ของ OSI Model
- มีช่อง ชื่อมต่อระบบ ครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า
24 ช่อง
- มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทางาน
ช่อง ชื่อมต่อระบบ ครือข่ายทุกช่อง
- รองรับ Mac Address ได้ไม่น้อยกว่า
16,000 Mac Address
- สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านทาง
โปรแกรม Web Browser ได้
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11. ครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 2 kVA จานวน
1 ครื่อง ป็น งิน 12,000 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- มีกาลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 2 kVA
(1,200 Watts)
- มีช่วงแรงดันไฟฟ้า Input (VAC)
ไม่น้อยกว่า 220+/-20%
- มีช่วงแรงดันไฟฟ้า Output (VAC)
ไม่มากกว่า 220+/-10%
- สามารถสารองไฟฟ้าที่ Full Load
ได้ไม่น้อยกว่า 5 นาที
12. ครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA
จานวน 1 ครื่อง ป็น งิน 2,500 บาท โดยมีคุณลักษณะ
ดังนี้
- มีกาลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA
(480 Watts)
- สามารถสารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
13. ตู้สาหรับจัด ก็บ ครื่องคอมพิว ตอร์และอุปกรณ์
แบบที่ 1 (ขนาด 36U) จานวน 1 ชุด ป็น งิน 18,000 บาท
โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- ป็นตู้ Rack ปิด ขนาด 19 นิ้ว 36U โดยมี
ความกว้างไม่น้อยกว่า 60 ซนติ มตร ความลึก
ไม่น้อยกว่า 80 ซนติ มตร และความสูงไม่น้อยกว่า
179 ซนติ มตร
- ผลิตจาก หล็กแผ่น คลือบสังกะสีแบบชุบ
ด้วยไฟฟ้า (Electro-galvanized steel sheet)
- มีช่อง สียบไฟฟ้า จานวนไม่น้อยกว่า
10 ช่อง
- มีพัดลมสาหรับระบายความร้อน ไม่น้อยกว่า
2 ตัว
14. โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV
ระดับความละ อียดจอภาพ 3840x2160 พิก ซล
ขนาด 55 นิ้ว จานวน 1 ครื่อง ป็น งิน 25,300 บาท
โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- ระดับความละ อียดของจอภาพ (Resolution)
3840x2160 (พิก ซล)
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- จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 55 นิ้ว
- แสดงภาพด้วยหลอดภาพ แบบ LED Backlight
- สามารถ ชื่อมต่อ อิน ตอร์ น็ตได้ (Smart TV)
- ช่องต่อ HDMI ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง พื่อการ
ชื่อมต่อสัญญาณภาพและ สียง
- ช่องต่อ USB ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง รองรับ
ไฟล์ภาพ พลง และภาพยนตร์
- มีตัวรับสัญญาณดิจิตอล (Digital) ในตัว
07. ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด โรง รียนโนนกอกวิทยา

จานวน

500,000 บาท
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พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบกล้องโทรทัศน์
วงจรปิดพร้อมติดตั้ง โรง รียนโนนกอกวิทยา จานวน
1 ระบบ ป็นครุภัณฑ์ที่ติดตั้งพร้อมกัน ป็นระบบ ไม่มีใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสานักงบประมาณ
ตั้งงบประมาณตามราคาทั้งตลาด แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561-2565) พิ่ม ติม ฉบับที่ 7 แก้ไขครั้งที่ 11/2563
ผ.03 หน้า 38 ข้อ 25 (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
รายละ อียดดังนี้
1.กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิด ครือข่าย แบบมุมมอง
คงที่ สาหรับติดตั้งภายในอาคาร สาหรับใช้ในงานรักษา
ความปลอดภัยทั่วไป จานวน 3 ตัว ๆ ละ 23,000 บาท ป็น งิน
69,000 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- มีความละ อียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า
1,920 x 1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel
- มี frame rate ไม่น้อยกว่า 25 ภาพต่อวินาที
(frame per second)
- ใช้ ทคโนโลยี IR-Cut filter หรือ Infrared
Cut-off Removable (ICR) สาหรับการบันทึกภาพได้ทั้ง
กลางวันและกลางคืนโดยอัตโนมัติ
- มีความไวแสงน้อยสุด ไม่มากกว่า 0.25 LUX
สาหรับการแสดงภาพสี (Color) และไม่มากกว่า 0.05 LUX
สาหรับการแสดงภาพขาวดา (Black/White)
- มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไม่น้อยกว่า
1/3 นิ้ว
- มีผลต่างค่าความยาวโฟกัสต่าสุดกับค่าความยาว
โฟกัสสูงสุดไม่น้อยกว่า 4.5 มิลลิ มตร
- สามารถตรวจจับความ คลื่อนไหวอัตโนมัติ
(Motion Detection) ได้
- สามารถแสดงรายละ อียดของภาพที่มี
ความแตกต่างของแสงมาก (Wide Dynamic Range
หรือ Super Dynamic Range) ได้
- สามารถส่งสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดง
ได้อย่างน้อย 2 แหล่ง
- ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video
Interface Forum)
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- สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน
H.264 ป็นอย่างน้อย
- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได้
- มีช่อง ชื่อมต่อระบบ ครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า และ สามารถทางานได้ตาม
มาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power over
Ethernet) ในช่อง ดียวกันได้
- สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP, HTTPS,
“NTP หรือ SNTP”, SNMP , RTSP , IEEE802.1X
ได้ ป็นอย่างน้อย
- มีช่องสาหรับบันทึกข้อมูลลงหน่วยความจาแบบ
SD Card หรือ MicroSD Card หรือ Mini SD Card
- ต้องมี Software Development Kit (SDK) หรือ
Application Programming Interface (API) ในรูปแบบ
แผ่น CD หรือ DVD ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง หรือสามารถ
Download จาก ว็บไซต์ผู้ผลิต
- ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านระบบการจัดการ
สิ่งแวดล้อม
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหาร
จัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ
2. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิด ครือข่าย แบบมุมมอง
คงที่สาหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สาหรับใช้ในงานรักษา
ความปลอดภัยทั่วไป จานวน 7 ตัว ๆ ละ 32,000 บาท
ป็น งิน 224,000 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- มีความละ อียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า
1,920 x 1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel
- มี frame rate ไม่น้อยกว่า 25 ภาพต่อวินาที
(frame per second)
- ใช้ ทคโนโลยี IR-Cut filter หรือ Infrared
Cut-off Removable (ICR) สาหรับการบันทึกภาพ
ได้ทั้งกลางวันและกลางคืนโดยอัตโนมัติ
- มีความไวแสงน้อยสุด ไม่มากกว่า 0.12 LUX
สาหรับการแสดงภาพสี (Color) และไม่มากกว่า 0.05 LUX
สาหรับการแสดงภาพขาวดา (Black/White)
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- มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไม่น้อยกว่า
1/3 นิ้ว
- มีผลต่างค่าความยาวโฟกัสต่าสุดกับค่าความยาว
โฟกัสสูงสุดไม่น้อยกว่า 4.5 มิลลิ มตร
- สามารถตรวจจับความ คลื่อนไหวอัตโนมัติ
(Motion Detection) ได้
- สามารถแสดงรายละ อียดของภาพที่มีความ
แตกต่างของแสงมาก (Wide Dynamic Range หรือ
Super Dynamic Range) ได้
- สามารถส่งสัญญาณภาพ (Streaming)
ไปแสดงได้อย่างน้อย 2 แหล่ง
- ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network
Video Interface Forum)
- สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน
H.264 ป็นอย่างน้อย
- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได้
- มีช่อง ชื่อมต่อระบบ ครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า และ สามารถทางานได้
ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at
(Power over Ethernet) ในช่อง ดียวกันได้
- ตัวกล้องได้มาตรฐาน IP66 หรือติดตั้งอุปกรณ์ พิ่ม ติม
สาหรับหุ้มกล้อง (Housing) ที่ได้มาตรฐาน IP66 หรือดีกว่า
- สามารถทางานได้ที่อุณหภูมิ -10 องศา ซล ซียส
ถึง 50 องศา ซล ซียส ป็นอย่างน้อย
- สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP, HTTPS,
“NTP หรือ SNTP”, SNMP, RTSP, IEEE802.1X ได้ ป็นอย่าง
น้อย
- มีช่องสาหรับบันทึกข้อมูลลงหน่วยความจาแบบ
SD Card หรือ MicroSD Card หรือ Mini SD Card
- ต้องมี Software Development Kit (SDK)
หรือ Application Programming Interface (API) ในรูปแบบ
แผ่น CD หรือ DVD ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง หรือสามารถ
Download จาก ว็บไซต์ผู้ผลิต
- ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านระบบการจัดการ
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สิ่งแวดล้อม
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการ
หรือบริหารงานที่มีคุณภาพ
3. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่าน ครือข่าย (Network Video
Recorder) แบบ 16 ช่อง จานวน 1 ครื่อง ป็น งิน
61,000 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- ป็นอุปกรณ์ที่ผลิตมา พื่อบันทึกภาพจาก
กล้องวงจรปิดโดย ฉพาะ
- สามารถบันทึกและบีบอัดภาพได้ตามมาตรฐาน
MPEG4 หรือ H.264 หรือดีกว่า
- ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video
Interface Forum)
- มีช่อง ชื่อมต่อระบบ ครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า
1 ช่อง
- สามารถบันทึกภาพและส่งภาพ พื่อแสดงผลที่
ความละ อียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,920x1,080
pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel
- สามารถใช้งานกับมาตรฐาน “HTTP หรือ HTTPS”,
SMTP, “NTP หรือ SNTP”, SNMP, RTSP ได้ ป็นอย่างน้อย
- มีหน่วยจัด ก็บข้อมูลสาหรับกล้องวงจรปิดโดย ฉพาะ
(Surveillance Hard Disk) ชนิด SATA ขนาดความจุรวม
ไม่น้อยกว่า 16 TB
- มีช่อง ชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB จานวน
ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง
- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได้
- ต้องมี Software Development Kit (SDK) หรือ
Application Programming Interface (API) ในรูปแบบ
แผ่น CD หรือ DVD ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง หรือสามารถ
Download จาก ว็บไซต์ผู้ผลิต
- สามารถแสดงภาพที่บันทึกจากกล้องโทรทัศน์
วงจรปิดผ่านระบบ ครือข่ายได้
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหาร
จัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ
4. อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ POE
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(POE L2 Switch) ขนาด 8 ช่อง จานวน 1 ครื่อง
ป็น งิน 8,300 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- มีลักษณะการทางานไม่น้อยกว่า Layer 2
ของ OSI Model
- มี Switching Capacity ไม่น้อยกว่า 16 Gbps
- รองรับ Mac Address ได้ไม่น้อยกว่า
8,000 Mac Address
- มีช่อง ชื่อมต่อระบบ ครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า และสามารถทางาน
ได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at
(Power over Ethernet) ในช่อง ดียวกันได้ จานวน
ไม่น้อยกว่า 8 ช่อง
- สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านโปรแกรม
Web Browser ได้
- มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทางาน
ช่อง ชื่อมต่อระบบ ครือข่ายทุกช่อง
5. ตู้จัด ก็บอุปกรณ์ภายนอกอาคาร (CCTV Cabinet)
จานวน 1 ชุด ป็น งิน 7,200 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- ตู้ หล็กกันน้าอ นกประสงค์
- ป็นตู้ทึบไม่มีช่องระบายอากาศ
6. อุปกรณ์แปลงสัญญาณสายโครงข่ายใยแก้ว
(SFP Converter) จานวน 2 ชุด ๆ ละ 3,000 บาท
ป็น งิน 6,000 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- ป็นอุปกรณ์แปลงสัญญาณสายโครงข่าย
ใยแก้ว (SFP Converter)
- พื่อ ชื่อมต่ออุปกรณ์ ครือข่ายให้ได้ระยะ
ที่ไกลมากยิ่งขึ้น
7. สายนาสัญญาณโครงข่ายใยแก้วนาแสงขนาด
6 แกน (Fiber Optic Single Mode) จานวน 230 มตร ๆ
ละ 80 บาท ป็น งิน 18,400 บาท โดยมีคุณลักษณะ
ดังนี้
- ป็นสายไฟ บอร์ออปติก UFC9306 แบบ 6 Core
ประ ภท Single-Mode มาตรฐาน OS2
- โครงสร้างวัสดุไม่มีส่วนใด ป็นตัวนาไฟฟ้า
(All-Dielectric) ติดตั้งได้ทั้งภายนอกและภายในอาคาร
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- ฉนวนหุ้มสายใช้สาร PE
8. สายนาสัญญาณแบบทองแดงตี กลียวสาหรับ
ภายในอาคาร (UTP CAT5e) จานวน 260 มตร ๆ ละ
40 บาท ป็น งิน 10,400 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- ป็นสายนาสัญญาณที่ใช้ต่อกับคอมพิว ตอร์
และอุปกรณ์ ชื่อมต่อ ครือข่าย
- ป็นสายทองแดงที่มีความ ร็วที่ต่า
- ป็นสายที่ใช้ภายในอาคาร
9. สายนาสัญญาณแบบทองแดงตี กลียวสาหรับ
ภายนอกอาคาร (UTP CAT5e Outdoor) จานวน
260 มตร ๆ ละ 65 บาท ป็น งิน 16,900 บาท
โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- ป็นสายนาสัญญาณที่ใช้ต่อกับคอมพิว ตอร์
และอุปกรณ์ ชื่อมต่อ ครือข่าย
- ป็นสายทองแดงที่มีความ ร็วที่ต่า
- ป็นสายที่ใช้ภายนอกอาคาร
10. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch)
ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2 จานวน 1 ครื่อง ป็น งิน
21,000 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- มีลักษณะการทางานไม่น้อยกว่า Layer 2
ของ OSI Model
- มีช่อง ชื่อมต่อระบบ ครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า
24 ช่อง
- มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทางาน
ช่อง ชื่อมต่อระบบ ครือข่ายทุกช่อง
- รองรับ Mac Address ได้ไม่น้อยกว่า
16,000 Mac Address
- สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านทาง
โปรแกรม Web Browser ได้
11. ครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 2 kVA จานวน
1 ครื่อง ป็น งิน 12,000 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- มีกาลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 2 kVA
(1,200 Watts)
- มีช่วงแรงดันไฟฟ้า Input (VAC)
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ไม่น้อยกว่า 220+/-20%
- มีช่วงแรงดันไฟฟ้า Output (VAC)
ไม่มากกว่า 220+/-10%
- สามารถสารองไฟฟ้าที่ Full Load
ได้ไม่น้อยกว่า 5 นาที
12. ครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA
จานวน 1 ครื่อง ป็น งิน 2,500 บาท โดยมีคุณลักษณะ
ดังนี้
- มีกาลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA
(480 Watts)
- สามารถสารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
13. ตู้สาหรับจัด ก็บ ครื่องคอมพิว ตอร์และอุปกรณ์
แบบที่ 1 (ขนาด 36U) จานวน 1 ชุด ป็น งิน 18,000 บาท
โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- ป็นตู้ Rack ปิด ขนาด 19 นิ้ว 36U โดยมี
ความกว้างไม่น้อยกว่า 60 ซนติ มตร ความลึก
ไม่น้อยกว่า 80 ซนติ มตร และความสูงไม่น้อยกว่า
179 ซนติ มตร
- ผลิตจาก หล็กแผ่น คลือบสังกะสีแบบชุบ
ด้วยไฟฟ้า (Electro-galvanized steel sheet)
- มีช่อง สียบไฟฟ้า จานวนไม่น้อยกว่า
10 ช่อง
- มีพัดลมสาหรับระบายความร้อน ไม่น้อยกว่า
2 ตัว
14. โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV
ระดับความละ อียดจอภาพ 3840x2160 พิก ซล
ขนาด 55 นิ้ว จานวน 1 ครื่อง ป็น งิน 25,300 บาท
โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- ระดับความละ อียดของจอภาพ (Resolution)
3840x2160 (พิก ซล)
- จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 55 นิ้ว
- แสดงภาพด้วยหลอดภาพ แบบ LED Backlight
- สามารถ ชื่อมต่อ อิน ตอร์ น็ตได้ (Smart TV)
- ช่องต่อ HDMI ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง พื่อการ
ชื่อมต่อสัญญาณภาพและ สียง
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- ช่องต่อ USB ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง รองรับ
ไฟล์ภาพ พลง และภาพยนตร์
- มีตัวรับสัญญาณดิจิตอล (Digital) ในตัว
08. ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด โรง รียนโนนคร้อวิทยา
พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบกล้องโทรทัศน์
วงจรปิดพร้อมติดตั้ง โรง รียนโนนคร้อวิทยา จานวน
1 ระบบ ป็นครุภัณฑ์ที่ติดตั้งพร้อมกัน ป็นระบบ ไม่มีใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสานักงบประมาณ
ตั้งงบประมาณตามราคาทั้งตลาด แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561-2565) พิ่ม ติม ฉบับที่ 7 แก้ไขครั้งที่ 11/2563
ผ.03 หน้า 41 ข้อ 26 (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
รายละ อียดดังนี้
1.กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิด ครือข่าย แบบมุมมอง
คงที่ สาหรับติดตั้งภายในอาคาร สาหรับใช้ในงานรักษา
ความปลอดภัยทั่วไป จานวน 3 ตัว ๆ ละ 23,000 บาท ป็น งิน
69,000 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- มีความละ อียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า
1,920 x 1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel
- มี frame rate ไม่น้อยกว่า 25 ภาพต่อวินาที
(frame per second)
- ใช้ ทคโนโลยี IR-Cut filter หรือ Infrared
Cut-off Removable (ICR) สาหรับการบันทึกภาพได้ทั้ง
กลางวันและกลางคืนโดยอัตโนมัติ
- มีความไวแสงน้อยสุด ไม่มากกว่า 0.25 LUX
สาหรับการแสดงภาพสี (Color) และไม่มากกว่า 0.05 LUX
สาหรับการแสดงภาพขาวดา (Black/White)
- มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไม่น้อยกว่า
1/3 นิ้ว
- มีผลต่างค่าความยาวโฟกัสต่าสุดกับค่าความยาว
โฟกัสสูงสุดไม่น้อยกว่า 4.5 มิลลิ มตร
- สามารถตรวจจับความ คลื่อนไหวอัตโนมัติ
(Motion Detection) ได้
- สามารถแสดงรายละ อียดของภาพที่มี
ความแตกต่างของแสงมาก (Wide Dynamic Range

จานวน

500,000 บาท
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หรือ Super Dynamic Range) ได้
- สามารถส่งสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดง
ได้อย่างน้อย 2 แหล่ง
- ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video
Interface Forum)
- สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน
H.264 ป็นอย่างน้อย
- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได้
- มีช่อง ชื่อมต่อระบบ ครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า และ สามารถทางานได้ตาม
มาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power over
Ethernet) ในช่อง ดียวกันได้
- สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP, HTTPS,
“NTP หรือ SNTP”, SNMP , RTSP , IEEE802.1X
ได้ ป็นอย่างน้อย
- มีช่องสาหรับบันทึกข้อมูลลงหน่วยความจาแบบ
SD Card หรือ MicroSD Card หรือ Mini SD Card
- ต้องมี Software Development Kit (SDK) หรือ
Application Programming Interface (API) ในรูปแบบ
แผ่น CD หรือ DVD ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง หรือสามารถ
Download จาก ว็บไซต์ผู้ผลิต
- ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านระบบการจัดการ
สิ่งแวดล้อม
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหาร
จัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ
2. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิด ครือข่าย แบบมุมมอง
คงที่สาหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สาหรับใช้ในงานรักษา
ความปลอดภัยทั่วไป จานวน 7 ตัว ๆ ละ 32,000 บาท
ป็น งิน 224,000 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- มีความละ อียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า
1,920 x 1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel
- มี frame rate ไม่น้อยกว่า 25 ภาพต่อวินาที
(frame per second)
- ใช้ ทคโนโลยี IR-Cut filter หรือ Infrared
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Cut-off Removable (ICR) สาหรับการบันทึกภาพ
ได้ทั้งกลางวันและกลางคืนโดยอัตโนมัติ
- มีความไวแสงน้อยสุด ไม่มากกว่า 0.12 LUX
สาหรับการแสดงภาพสี (Color) และไม่มากกว่า 0.05 LUX
สาหรับการแสดงภาพขาวดา (Black/White)
- มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไม่น้อยกว่า
1/3 นิ้ว
- มีผลต่างค่าความยาวโฟกัสต่าสุดกับค่าความยาว
โฟกัสสูงสุดไม่น้อยกว่า 4.5 มิลลิ มตร
- สามารถตรวจจับความ คลื่อนไหวอัตโนมัติ
(Motion Detection) ได้
- สามารถแสดงรายละ อียดของภาพที่มีความ
แตกต่างของแสงมาก (Wide Dynamic Range หรือ
Super Dynamic Range) ได้
- สามารถส่งสัญญาณภาพ (Streaming)
ไปแสดงได้อย่างน้อย 2 แหล่ง
- ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network
Video Interface Forum)
- สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน
H.264 ป็นอย่างน้อย
- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได้
- มีช่อง ชื่อมต่อระบบ ครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า และ สามารถทางานได้
ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at
(Power over Ethernet) ในช่อง ดียวกันได้
- ตัวกล้องได้มาตรฐาน IP66 หรือติดตั้งอุปกรณ์ พิ่ม ติม
สาหรับหุ้มกล้อง (Housing) ที่ได้มาตรฐาน IP66 หรือดีกว่า
- สามารถทางานได้ที่อุณหภูมิ -10 องศา ซล ซียส
ถึง 50 องศา ซล ซียส ป็นอย่างน้อย
- สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP, HTTPS,
“NTP หรือ SNTP”, SNMP, RTSP, IEEE802.1X ได้ ป็นอย่าง
น้อย
- มีช่องสาหรับบันทึกข้อมูลลงหน่วยความจาแบบ
SD Card หรือ MicroSD Card หรือ Mini SD Card
- ต้องมี Software Development Kit (SDK)
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หรือ Application Programming Interface (API) ในรูปแบบ
แผ่น CD หรือ DVD ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง หรือสามารถ
Download จาก ว็บไซต์ผู้ผลิต
- ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านระบบการจัดการ
สิ่งแวดล้อม
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการ
หรือบริหารงานที่มีคุณภาพ
3. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่าน ครือข่าย (Network Video
Recorder) แบบ 16 ช่อง จานวน 1 ครื่อง ป็น งิน
61,000 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- ป็นอุปกรณ์ที่ผลิตมา พื่อบันทึกภาพจาก
กล้องวงจรปิดโดย ฉพาะ
- สามารถบันทึกและบีบอัดภาพได้ตามมาตรฐาน
MPEG4 หรือ H.264 หรือดีกว่า
- ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video
Interface Forum)
- มีช่อง ชื่อมต่อระบบ ครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า
1 ช่อง
- สามารถบันทึกภาพและส่งภาพ พื่อแสดงผลที่
ความละ อียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,920x1,080
pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel
- สามารถใช้งานกับมาตรฐาน “HTTP หรือ HTTPS”,
SMTP, “NTP หรือ SNTP”, SNMP, RTSP ได้ ป็นอย่างน้อย
- มีหน่วยจัด ก็บข้อมูลสาหรับกล้องวงจรปิดโดย ฉพาะ
(Surveillance Hard Disk) ชนิด SATA ขนาดความจุรวม
ไม่น้อยกว่า 16 TB
- มีช่อง ชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB จานวน
ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง
- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได้
- ต้องมี Software Development Kit (SDK) หรือ
Application Programming Interface (API) ในรูปแบบ
แผ่น CD หรือ DVD ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง หรือสามารถ
Download จาก ว็บไซต์ผู้ผลิต
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- สามารถแสดงภาพที่บันทึกจากกล้องโทรทัศน์
วงจรปิดผ่านระบบ ครือข่ายได้
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหาร
จัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ
4. อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ POE
(POE L2 Switch) ขนาด 8 ช่อง จานวน 1 ครื่อง
ป็น งิน 8,300 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- มีลักษณะการทางานไม่น้อยกว่า Layer 2
ของ OSI Model
- มี Switching Capacity ไม่น้อยกว่า 16 Gbps
- รองรับ Mac Address ได้ไม่น้อยกว่า
8,000 Mac Address
- มีช่อง ชื่อมต่อระบบ ครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า และสามารถทางาน
ได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at
(Power over Ethernet) ในช่อง ดียวกันได้ จานวน
ไม่น้อยกว่า 8 ช่อง
- สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านโปรแกรม
Web Browser ได้
- มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทางาน
ช่อง ชื่อมต่อระบบ ครือข่ายทุกช่อง
5. ตู้จัด ก็บอุปกรณ์ภายนอกอาคาร (CCTV Cabinet)
จานวน 1 ชุด ป็น งิน 7,200 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- ตู้ หล็กกันน้าอ นกประสงค์
- ป็นตู้ทึบไม่มีช่องระบายอากาศ
6. อุปกรณ์แปลงสัญญาณสายโครงข่ายใยแก้ว
(SFP Converter) จานวน 2 ชุด ๆ ละ 3,000 บาท
ป็น งิน 6,000 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- ป็นอุปกรณ์แปลงสัญญาณสายโครงข่าย
ใยแก้ว (SFP Converter)
- พื่อ ชื่อมต่ออุปกรณ์ ครือข่ายให้ได้ระยะ
ที่ไกลมากยิ่งขึ้น
7. สายนาสัญญาณโครงข่ายใยแก้วนาแสงขนาด
6 แกน (Fiber Optic Single Mode) จานวน 230 มตร ๆ
ละ 80 บาท ป็น งิน 18,400 บาท โดยมีคุณลักษณะ
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ดังนี้
- ป็นสายไฟ บอร์ออปติก UFC9306 แบบ 6 Core
ประ ภท Single-Mode มาตรฐาน OS2
- โครงสร้างวัสดุไม่มีส่วนใด ป็นตัวนาไฟฟ้า
(All-Dielectric) ติดตั้งได้ทั้งภายนอกและภายในอาคาร
- ฉนวนหุ้มสายใช้สาร PE
8. สายนาสัญญาณแบบทองแดงตี กลียวสาหรับ
ภายในอาคาร (UTP CAT5e) จานวน 260 มตร ๆ ละ
40 บาท ป็น งิน 10,400 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- ป็นสายนาสัญญาณที่ใช้ต่อกับคอมพิว ตอร์
และอุปกรณ์ ชื่อมต่อ ครือข่าย
- ป็นสายทองแดงที่มีความ ร็วที่ต่า
- ป็นสายที่ใช้ภายในอาคาร
9. สายนาสัญญาณแบบทองแดงตี กลียวสาหรับ
ภายนอกอาคาร (UTP CAT5e Outdoor) จานวน
260 มตร ๆ ละ 65 บาท ป็น งิน 16,900 บาท
โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- ป็นสายนาสัญญาณที่ใช้ต่อกับคอมพิว ตอร์
และอุปกรณ์ ชื่อมต่อ ครือข่าย
- ป็นสายทองแดงที่มีความ ร็วที่ต่า
- ป็นสายที่ใช้ภายนอกอาคาร
10. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch)
ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2 จานวน 1 ครื่อง ป็น งิน
21,000 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- มีลักษณะการทางานไม่น้อยกว่า Layer 2
ของ OSI Model
- มีช่อง ชื่อมต่อระบบ ครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า
24 ช่อง
- มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทางาน
ช่อง ชื่อมต่อระบบ ครือข่ายทุกช่อง
- รองรับ Mac Address ได้ไม่น้อยกว่า
16,000 Mac Address
- สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านทาง
โปรแกรม Web Browser ได้
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11. ครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 2 kVA จานวน
1 ครื่อง ป็น งิน 12,000 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- มีกาลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 2 kVA
(1,200 Watts)
- มีช่วงแรงดันไฟฟ้า Input (VAC)
ไม่น้อยกว่า 220+/-20%
- มีช่วงแรงดันไฟฟ้า Output (VAC)
ไม่มากกว่า 220+/-10%
- สามารถสารองไฟฟ้าที่ Full Load
ได้ไม่น้อยกว่า 5 นาที
12. ครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA
จานวน 1 ครื่อง ป็น งิน 2,500 บาท โดยมีคุณลักษณะ
ดังนี้
- มีกาลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA
(480 Watts)
- สามารถสารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
13. ตู้สาหรับจัด ก็บ ครื่องคอมพิว ตอร์และอุปกรณ์
แบบที่ 1 (ขนาด 36U) จานวน 1 ชุด ป็น งิน 18,000 บาท
โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- ป็นตู้ Rack ปิด ขนาด 19 นิ้ว 36U โดยมี
ความกว้างไม่น้อยกว่า 60 ซนติ มตร ความลึก
ไม่น้อยกว่า 80 ซนติ มตร และความสูงไม่น้อยกว่า
179 ซนติ มตร
- ผลิตจาก หล็กแผ่น คลือบสังกะสีแบบชุบ
ด้วยไฟฟ้า (Electro-galvanized steel sheet)
- มีช่อง สียบไฟฟ้า จานวนไม่น้อยกว่า
10 ช่อง
- มีพัดลมสาหรับระบายความร้อน ไม่น้อยกว่า
2 ตัว
14. โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV
ระดับความละ อียดจอภาพ 3840x2160 พิก ซล
ขนาด 55 นิ้ว จานวน 1 ครื่อง ป็น งิน 25,300 บาท
โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- ระดับความละ อียดของจอภาพ (Resolution)
3840x2160 (พิก ซล)
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- จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 55 นิ้ว
- แสดงภาพด้วยหลอดภาพ แบบ LED Backlight
- สามารถ ชื่อมต่อ อิน ตอร์ น็ตได้ (Smart TV)
- ช่องต่อ HDMI ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง พื่อการ
ชื่อมต่อสัญญาณภาพและ สียง
- ช่องต่อ USB ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง รองรับ
ไฟล์ภาพ พลง และภาพยนตร์
- มีตัวรับสัญญาณดิจิตอล (Digital) ในตัว
09. ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด โรง รียนบา หน็จณรงค์วิทยาคม

จานวน

500,000 บาท
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พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบกล้องโทรทัศน์
วงจรปิดพร้อมติดตั้ง โรง รียนบา หน็จณรงค์วิทยาคม
จานวน 1 ระบบ ป็นครุภัณฑ์ที่ติดตั้งพร้อมกัน ป็นระบบ
ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสานักงบประมาณ
ตั้งงบประมาณตามราคาทั้งตลาด แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561-2565) พิ่ม ติม ฉบับที่ 7 แก้ไขครั้งที่ 11/2563
ผ.03 หน้า 44 ข้อ 27 (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
รายละ อียดดังนี้
1.กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิด ครือข่าย แบบมุมมอง
คงที่ สาหรับติดตั้งภายในอาคาร สาหรับใช้ในงานรักษา
ความปลอดภัยทั่วไป จานวน 3 ตัว ๆ ละ 23,000 บาท ป็น งิน
69,000 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- มีความละ อียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า
1,920 x 1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel
- มี frame rate ไม่น้อยกว่า 25 ภาพต่อวินาที
(frame per second)
- ใช้ ทคโนโลยี IR-Cut filter หรือ Infrared
Cut-off Removable (ICR) สาหรับการบันทึกภาพได้ทั้ง
กลางวันและกลางคืนโดยอัตโนมัติ
- มีความไวแสงน้อยสุด ไม่มากกว่า 0.25 LUX
สาหรับการแสดงภาพสี (Color) และไม่มากกว่า 0.05 LUX
สาหรับการแสดงภาพขาวดา (Black/White)
- มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไม่น้อยกว่า
1/3 นิ้ว
- มีผลต่างค่าความยาวโฟกัสต่าสุดกับค่าความยาว
โฟกัสสูงสุดไม่น้อยกว่า 4.5 มิลลิ มตร
- สามารถตรวจจับความ คลื่อนไหวอัตโนมัติ
(Motion Detection) ได้
- สามารถแสดงรายละ อียดของภาพที่มี
ความแตกต่างของแสงมาก (Wide Dynamic Range
หรือ Super Dynamic Range) ได้
- สามารถส่งสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดง
ได้อย่างน้อย 2 แหล่ง
- ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video
Interface Forum)
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- สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน
H.264 ป็นอย่างน้อย
- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได้
- มีช่อง ชื่อมต่อระบบ ครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า และ สามารถทางานได้ตาม
มาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power over
Ethernet) ในช่อง ดียวกันได้
- สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP, HTTPS,
“NTP หรือ SNTP”, SNMP , RTSP , IEEE802.1X
ได้ ป็นอย่างน้อย
- มีช่องสาหรับบันทึกข้อมูลลงหน่วยความจาแบบ
SD Card หรือ MicroSD Card หรือ Mini SD Card
- ต้องมี Software Development Kit (SDK) หรือ
Application Programming Interface (API) ในรูปแบบ
แผ่น CD หรือ DVD ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง หรือสามารถ
Download จาก ว็บไซต์ผู้ผลิต
- ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านระบบการจัดการ
สิ่งแวดล้อม
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหาร
จัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ
2. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิด ครือข่าย แบบมุมมอง
คงที่สาหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สาหรับใช้ในงานรักษา
ความปลอดภัยทั่วไป จานวน 7 ตัว ๆ ละ 32,000 บาท
ป็น งิน 224,000 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- มีความละ อียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า
1,920 x 1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel
- มี frame rate ไม่น้อยกว่า 25 ภาพต่อวินาที
(frame per second)
- ใช้ ทคโนโลยี IR-Cut filter หรือ Infrared
Cut-off Removable (ICR) สาหรับการบันทึกภาพ
ได้ทั้งกลางวันและกลางคืนโดยอัตโนมัติ
- มีความไวแสงน้อยสุด ไม่มากกว่า 0.12 LUX
สาหรับการแสดงภาพสี (Color) และไม่มากกว่า 0.05 LUX
สาหรับการแสดงภาพขาวดา (Black/White)
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- มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไม่น้อยกว่า
1/3 นิ้ว
- มีผลต่างค่าความยาวโฟกัสต่าสุดกับค่าความยาว
โฟกัสสูงสุดไม่น้อยกว่า 4.5 มิลลิ มตร
- สามารถตรวจจับความ คลื่อนไหวอัตโนมัติ
(Motion Detection) ได้
- สามารถแสดงรายละ อียดของภาพที่มีความ
แตกต่างของแสงมาก (Wide Dynamic Range หรือ
Super Dynamic Range) ได้
- สามารถส่งสัญญาณภาพ (Streaming)
ไปแสดงได้อย่างน้อย 2 แหล่ง
- ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network
Video Interface Forum)
- สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน
H.264 ป็นอย่างน้อย
- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได้
- มีช่อง ชื่อมต่อระบบ ครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า และ สามารถทางานได้
ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at
(Power over Ethernet) ในช่อง ดียวกันได้
- ตัวกล้องได้มาตรฐาน IP66 หรือติดตั้งอุปกรณ์ พิ่ม ติม
สาหรับหุ้มกล้อง (Housing) ที่ได้มาตรฐาน IP66 หรือดีกว่า
- สามารถทางานได้ที่อุณหภูมิ -10 องศา ซล ซียส
ถึง 50 องศา ซล ซียส ป็นอย่างน้อย
- สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP, HTTPS,
“NTP หรือ SNTP”, SNMP, RTSP, IEEE802.1X ได้ ป็นอย่าง
น้อย
- มีช่องสาหรับบันทึกข้อมูลลงหน่วยความจาแบบ
SD Card หรือ MicroSD Card หรือ Mini SD Card
- ต้องมี Software Development Kit (SDK)
หรือ Application Programming Interface (API) ในรูปแบบ
แผ่น CD หรือ DVD ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง หรือสามารถ
Download จาก ว็บไซต์ผู้ผลิต
- ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านระบบการจัดการ

356
วันที่พิมพ์ : 2/9/2563 19:14:57

สิ่งแวดล้อม
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการ
หรือบริหารงานที่มีคุณภาพ
3. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่าน ครือข่าย (Network Video
Recorder) แบบ 16 ช่อง จานวน 1 ครื่อง ป็น งิน
61,000 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- ป็นอุปกรณ์ที่ผลิตมา พื่อบันทึกภาพจาก
กล้องวงจรปิดโดย ฉพาะ
- สามารถบันทึกและบีบอัดภาพได้ตามมาตรฐาน
MPEG4 หรือ H.264 หรือดีกว่า
- ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video
Interface Forum)
- มีช่อง ชื่อมต่อระบบ ครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า
1 ช่อง
- สามารถบันทึกภาพและส่งภาพ พื่อแสดงผลที่
ความละ อียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,920x1,080
pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel
- สามารถใช้งานกับมาตรฐาน “HTTP หรือ HTTPS”,
SMTP, “NTP หรือ SNTP”, SNMP, RTSP ได้ ป็นอย่างน้อย
- มีหน่วยจัด ก็บข้อมูลสาหรับกล้องวงจรปิดโดย ฉพาะ
(Surveillance Hard Disk) ชนิด SATA ขนาดความจุรวม
ไม่น้อยกว่า 16 TB
- มีช่อง ชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB จานวน
ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง
- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได้
- ต้องมี Software Development Kit (SDK) หรือ
Application Programming Interface (API) ในรูปแบบ
แผ่น CD หรือ DVD ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง หรือสามารถ
Download จาก ว็บไซต์ผู้ผลิต
- สามารถแสดงภาพที่บันทึกจากกล้องโทรทัศน์
วงจรปิดผ่านระบบ ครือข่ายได้
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหาร
จัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ
4. อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ POE
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(POE L2 Switch) ขนาด 8 ช่อง จานวน 1 ครื่อง
ป็น งิน 8,300 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- มีลักษณะการทางานไม่น้อยกว่า Layer 2
ของ OSI Model
- มี Switching Capacity ไม่น้อยกว่า 16 Gbps
- รองรับ Mac Address ได้ไม่น้อยกว่า
8,000 Mac Address
- มีช่อง ชื่อมต่อระบบ ครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า และสามารถทางาน
ได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at
(Power over Ethernet) ในช่อง ดียวกันได้ จานวน
ไม่น้อยกว่า 8 ช่อง
- สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านโปรแกรม
Web Browser ได้
- มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทางาน
ช่อง ชื่อมต่อระบบ ครือข่ายทุกช่อง
5. ตู้จัด ก็บอุปกรณ์ภายนอกอาคาร (CCTV Cabinet)
จานวน 1 ชุด ป็น งิน 7,200 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- ตู้ หล็กกันน้าอ นกประสงค์
- ป็นตู้ทึบไม่มีช่องระบายอากาศ
6. อุปกรณ์แปลงสัญญาณสายโครงข่ายใยแก้ว
(SFP Converter) จานวน 2 ชุด ๆ ละ 3,000 บาท
ป็น งิน 6,000 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- ป็นอุปกรณ์แปลงสัญญาณสายโครงข่าย
ใยแก้ว (SFP Converter)
- พื่อ ชื่อมต่ออุปกรณ์ ครือข่ายให้ได้ระยะ
ที่ไกลมากยิ่งขึ้น
7. สายนาสัญญาณโครงข่ายใยแก้วนาแสงขนาด
6 แกน (Fiber Optic Single Mode) จานวน 230 มตร ๆ
ละ 80 บาท ป็น งิน 18,400 บาท โดยมีคุณลักษณะ
ดังนี้
- ป็นสายไฟ บอร์ออปติก UFC9306 แบบ 6 Core
ประ ภท Single-Mode มาตรฐาน OS2
- โครงสร้างวัสดุไม่มีส่วนใด ป็นตัวนาไฟฟ้า
(All-Dielectric) ติดตั้งได้ทั้งภายนอกและภายในอาคาร
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- ฉนวนหุ้มสายใช้สาร PE
8. สายนาสัญญาณแบบทองแดงตี กลียวสาหรับ
ภายในอาคาร (UTP CAT5e) จานวน 260 มตร ๆ ละ
40 บาท ป็น งิน 10,400 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- ป็นสายนาสัญญาณที่ใช้ต่อกับคอมพิว ตอร์
และอุปกรณ์ ชื่อมต่อ ครือข่าย
- ป็นสายทองแดงที่มีความ ร็วที่ต่า
- ป็นสายที่ใช้ภายในอาคาร
9. สายนาสัญญาณแบบทองแดงตี กลียวสาหรับ
ภายนอกอาคาร (UTP CAT5e Outdoor) จานวน
260 มตร ๆ ละ 65 บาท ป็น งิน 16,900 บาท
โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- ป็นสายนาสัญญาณที่ใช้ต่อกับคอมพิว ตอร์
และอุปกรณ์ ชื่อมต่อ ครือข่าย
- ป็นสายทองแดงที่มีความ ร็วที่ต่า
- ป็นสายที่ใช้ภายนอกอาคาร
10. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch)
ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2 จานวน 1 ครื่อง ป็น งิน
21,000 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- มีลักษณะการทางานไม่น้อยกว่า Layer 2
ของ OSI Model
- มีช่อง ชื่อมต่อระบบ ครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า
24 ช่อง
- มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทางาน
ช่อง ชื่อมต่อระบบ ครือข่ายทุกช่อง
- รองรับ Mac Address ได้ไม่น้อยกว่า
16,000 Mac Address
- สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านทาง
โปรแกรม Web Browser ได้
11. ครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 2 kVA จานวน
1 ครื่อง ป็น งิน 12,000 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- มีกาลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 2 kVA
(1,200 Watts)
- มีช่วงแรงดันไฟฟ้า Input (VAC)
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ไม่น้อยกว่า 220+/-20%
- มีช่วงแรงดันไฟฟ้า Output (VAC)
ไม่มากกว่า 220+/-10%
- สามารถสารองไฟฟ้าที่ Full Load
ได้ไม่น้อยกว่า 5 นาที
12. ครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA
จานวน 1 ครื่อง ป็น งิน 2,500 บาท โดยมีคุณลักษณะ
ดังนี้
- มีกาลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA
(480 Watts)
- สามารถสารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
13. ตู้สาหรับจัด ก็บ ครื่องคอมพิว ตอร์และอุปกรณ์
แบบที่ 1 (ขนาด 36U) จานวน 1 ชุด ป็น งิน 18,000 บาท
โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- ป็นตู้ Rack ปิด ขนาด 19 นิ้ว 36U โดยมี
ความกว้างไม่น้อยกว่า 60 ซนติ มตร ความลึก
ไม่น้อยกว่า 80 ซนติ มตร และความสูงไม่น้อยกว่า
179 ซนติ มตร
- ผลิตจาก หล็กแผ่น คลือบสังกะสีแบบชุบ
ด้วยไฟฟ้า (Electro-galvanized steel sheet)
- มีช่อง สียบไฟฟ้า จานวนไม่น้อยกว่า
10 ช่อง
- มีพัดลมสาหรับระบายความร้อน ไม่น้อยกว่า
2 ตัว
14. โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV
ระดับความละ อียดจอภาพ 3840x2160 พิก ซล
ขนาด 55 นิ้ว จานวน 1 ครื่อง ป็น งิน 25,300 บาท
โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- ระดับความละ อียดของจอภาพ (Resolution)
3840x2160 (พิก ซล)
- จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 55 นิ้ว
- แสดงภาพด้วยหลอดภาพ แบบ LED Backlight
- สามารถ ชื่อมต่อ อิน ตอร์ น็ตได้ (Smart TV)
- ช่องต่อ HDMI ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง พื่อการ
ชื่อมต่อสัญญาณภาพและ สียง
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- ช่องต่อ USB ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง รองรับ
ไฟล์ภาพ พลง และภาพยนตร์
- มีตัวรับสัญญาณดิจิตอล (Digital) ในตัว
10. ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด โรง รียนบ้านหันวิทยา
พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบกล้องโทรทัศน์
วงจรปิดพร้อมติดตั้ง โรง รียนบ้านหันวิทยา จานวน
1 ระบบ ป็นครุภัณฑ์ที่ติดตั้งพร้อมกัน ป็นระบบ ไม่มีใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสานักงบประมาณ
ตั้งงบประมาณตามราคาทั้งตลาด แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561-2565) พิ่ม ติม ฉบับที่ 7 แก้ไขครั้งที่ 11/2563
ผ.03 หน้า 47 ข้อ 28 (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
รายละ อียดดังนี้
1.กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิด ครือข่าย แบบมุมมอง
คงที่ สาหรับติดตั้งภายในอาคาร สาหรับใช้ในงานรักษา
ความปลอดภัยทั่วไป จานวน 3 ตัว ๆ ละ 23,000 บาท ป็น งิน
69,000 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- มีความละ อียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า
1,920 x 1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel
- มี frame rate ไม่น้อยกว่า 25 ภาพต่อวินาที
(frame per second)
- ใช้ ทคโนโลยี IR-Cut filter หรือ Infrared
Cut-off Removable (ICR) สาหรับการบันทึกภาพได้ทั้ง
กลางวันและกลางคืนโดยอัตโนมัติ
- มีความไวแสงน้อยสุด ไม่มากกว่า 0.25 LUX
สาหรับการแสดงภาพสี (Color) และไม่มากกว่า 0.05 LUX
สาหรับการแสดงภาพขาวดา (Black/White)
- มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไม่น้อยกว่า
1/3 นิ้ว
- มีผลต่างค่าความยาวโฟกัสต่าสุดกับค่าความยาว
โฟกัสสูงสุดไม่น้อยกว่า 4.5 มิลลิ มตร
- สามารถตรวจจับความ คลื่อนไหวอัตโนมัติ
(Motion Detection) ได้
- สามารถแสดงรายละ อียดของภาพที่มี
ความแตกต่างของแสงมาก (Wide Dynamic Range

จานวน
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หรือ Super Dynamic Range) ได้
- สามารถส่งสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดง
ได้อย่างน้อย 2 แหล่ง
- ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video
Interface Forum)
- สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน
H.264 ป็นอย่างน้อย
- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได้
- มีช่อง ชื่อมต่อระบบ ครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า และ สามารถทางานได้ตาม
มาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power over
Ethernet) ในช่อง ดียวกันได้
- สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP, HTTPS,
“NTP หรือ SNTP”, SNMP , RTSP , IEEE802.1X
ได้ ป็นอย่างน้อย
- มีช่องสาหรับบันทึกข้อมูลลงหน่วยความจาแบบ
SD Card หรือ MicroSD Card หรือ Mini SD Card
- ต้องมี Software Development Kit (SDK) หรือ
Application Programming Interface (API) ในรูปแบบ
แผ่น CD หรือ DVD ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง หรือสามารถ
Download จาก ว็บไซต์ผู้ผลิต
- ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านระบบการจัดการ
สิ่งแวดล้อม
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหาร
จัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ
2. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิด ครือข่าย แบบมุมมอง
คงที่สาหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สาหรับใช้ในงานรักษา
ความปลอดภัยทั่วไป จานวน 7 ตัว ๆ ละ 32,000 บาท
ป็น งิน 224,000 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- มีความละ อียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า
1,920 x 1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel
- มี frame rate ไม่น้อยกว่า 25 ภาพต่อวินาที
(frame per second)
- ใช้ ทคโนโลยี IR-Cut filter หรือ Infrared
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Cut-off Removable (ICR) สาหรับการบันทึกภาพ
ได้ทั้งกลางวันและกลางคืนโดยอัตโนมัติ
- มีความไวแสงน้อยสุด ไม่มากกว่า 0.12 LUX
สาหรับการแสดงภาพสี (Color) และไม่มากกว่า 0.05 LUX
สาหรับการแสดงภาพขาวดา (Black/White)
- มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไม่น้อยกว่า
1/3 นิ้ว
- มีผลต่างค่าความยาวโฟกัสต่าสุดกับค่าความยาว
โฟกัสสูงสุดไม่น้อยกว่า 4.5 มิลลิ มตร
- สามารถตรวจจับความ คลื่อนไหวอัตโนมัติ
(Motion Detection) ได้
- สามารถแสดงรายละ อียดของภาพที่มีความ
แตกต่างของแสงมาก (Wide Dynamic Range หรือ
Super Dynamic Range) ได้
- สามารถส่งสัญญาณภาพ (Streaming)
ไปแสดงได้อย่างน้อย 2 แหล่ง
- ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network
Video Interface Forum)
- สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน
H.264 ป็นอย่างน้อย
- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได้
- มีช่อง ชื่อมต่อระบบ ครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า และ สามารถทางานได้
ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at
(Power over Ethernet) ในช่อง ดียวกันได้
- ตัวกล้องได้มาตรฐาน IP66 หรือติดตั้งอุปกรณ์ พิ่ม ติม
สาหรับหุ้มกล้อง (Housing) ที่ได้มาตรฐาน IP66 หรือดีกว่า
- สามารถทางานได้ที่อุณหภูมิ -10 องศา ซล ซียส
ถึง 50 องศา ซล ซียส ป็นอย่างน้อย
- สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP, HTTPS,
“NTP หรือ SNTP”, SNMP, RTSP, IEEE802.1X ได้ ป็นอย่าง
น้อย
- มีช่องสาหรับบันทึกข้อมูลลงหน่วยความจาแบบ
SD Card หรือ MicroSD Card หรือ Mini SD Card
- ต้องมี Software Development Kit (SDK)

หน้า : 214/459

363
วันที่พิมพ์ : 2/9/2563 19:14:57

หรือ Application Programming Interface (API) ในรูปแบบ
แผ่น CD หรือ DVD ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง หรือสามารถ
Download จาก ว็บไซต์ผู้ผลิต
- ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านระบบการจัดการ
สิ่งแวดล้อม
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการ
หรือบริหารงานที่มีคุณภาพ
3. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่าน ครือข่าย (Network Video
Recorder) แบบ 16 ช่อง จานวน 1 ครื่อง ป็น งิน
61,000 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- ป็นอุปกรณ์ที่ผลิตมา พื่อบันทึกภาพจาก
กล้องวงจรปิดโดย ฉพาะ
- สามารถบันทึกและบีบอัดภาพได้ตามมาตรฐาน
MPEG4 หรือ H.264 หรือดีกว่า
- ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video
Interface Forum)
- มีช่อง ชื่อมต่อระบบ ครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า
1 ช่อง
- สามารถบันทึกภาพและส่งภาพ พื่อแสดงผลที่
ความละ อียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,920x1,080
pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel
- สามารถใช้งานกับมาตรฐาน “HTTP หรือ HTTPS”,
SMTP, “NTP หรือ SNTP”, SNMP, RTSP ได้ ป็นอย่างน้อย
- มีหน่วยจัด ก็บข้อมูลสาหรับกล้องวงจรปิดโดย ฉพาะ
(Surveillance Hard Disk) ชนิด SATA ขนาดความจุรวม
ไม่น้อยกว่า 16 TB
- มีช่อง ชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB จานวน
ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง
- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได้
- ต้องมี Software Development Kit (SDK) หรือ
Application Programming Interface (API) ในรูปแบบ
แผ่น CD หรือ DVD ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง หรือสามารถ
Download จาก ว็บไซต์ผู้ผลิต
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- สามารถแสดงภาพที่บันทึกจากกล้องโทรทัศน์
วงจรปิดผ่านระบบ ครือข่ายได้
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหาร
จัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ
4. อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ POE
(POE L2 Switch) ขนาด 8 ช่อง จานวน 1 ครื่อง
ป็น งิน 8,300 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- มีลักษณะการทางานไม่น้อยกว่า Layer 2
ของ OSI Model
- มี Switching Capacity ไม่น้อยกว่า 16 Gbps
- รองรับ Mac Address ได้ไม่น้อยกว่า
8,000 Mac Address
- มีช่อง ชื่อมต่อระบบ ครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า และสามารถทางาน
ได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at
(Power over Ethernet) ในช่อง ดียวกันได้ จานวน
ไม่น้อยกว่า 8 ช่อง
- สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านโปรแกรม
Web Browser ได้
- มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทางาน
ช่อง ชื่อมต่อระบบ ครือข่ายทุกช่อง
5. ตู้จัด ก็บอุปกรณ์ภายนอกอาคาร (CCTV Cabinet)
จานวน 1 ชุด ป็น งิน 7,200 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- ตู้ หล็กกันน้าอ นกประสงค์
- ป็นตู้ทึบไม่มีช่องระบายอากาศ
6. อุปกรณ์แปลงสัญญาณสายโครงข่ายใยแก้ว
(SFP Converter) จานวน 2 ชุด ๆ ละ 3,000 บาท
ป็น งิน 6,000 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- ป็นอุปกรณ์แปลงสัญญาณสายโครงข่าย
ใยแก้ว (SFP Converter)
- พื่อ ชื่อมต่ออุปกรณ์ ครือข่ายให้ได้ระยะ
ที่ไกลมากยิ่งขึ้น
7. สายนาสัญญาณโครงข่ายใยแก้วนาแสงขนาด
6 แกน (Fiber Optic Single Mode) จานวน 230 มตร ๆ
ละ 80 บาท ป็น งิน 18,400 บาท โดยมีคุณลักษณะ
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ดังนี้
- ป็นสายไฟ บอร์ออปติก UFC9306 แบบ 6 Core
ประ ภท Single-Mode มาตรฐาน OS2
- โครงสร้างวัสดุไม่มีส่วนใด ป็นตัวนาไฟฟ้า
(All-Dielectric) ติดตั้งได้ทั้งภายนอกและภายในอาคาร
- ฉนวนหุ้มสายใช้สาร PE
8. สายนาสัญญาณแบบทองแดงตี กลียวสาหรับ
ภายในอาคาร (UTP CAT5e) จานวน 260 มตร ๆ ละ
40 บาท ป็น งิน 10,400 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- ป็นสายนาสัญญาณที่ใช้ต่อกับคอมพิว ตอร์
และอุปกรณ์ ชื่อมต่อ ครือข่าย
- ป็นสายทองแดงที่มีความ ร็วที่ต่า
- ป็นสายที่ใช้ภายในอาคาร
9. สายนาสัญญาณแบบทองแดงตี กลียวสาหรับ
ภายนอกอาคาร (UTP CAT5e Outdoor) จานวน
260 มตร ๆ ละ 65 บาท ป็น งิน 16,900 บาท
โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- ป็นสายนาสัญญาณที่ใช้ต่อกับคอมพิว ตอร์
และอุปกรณ์ ชื่อมต่อ ครือข่าย
- ป็นสายทองแดงที่มีความ ร็วที่ต่า
- ป็นสายที่ใช้ภายนอกอาคาร
10. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch)
ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2 จานวน 1 ครื่อง ป็น งิน
21,000 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- มีลักษณะการทางานไม่น้อยกว่า Layer 2
ของ OSI Model
- มีช่อง ชื่อมต่อระบบ ครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า
24 ช่อง
- มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทางาน
ช่อง ชื่อมต่อระบบ ครือข่ายทุกช่อง
- รองรับ Mac Address ได้ไม่น้อยกว่า
16,000 Mac Address
- สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านทาง
โปรแกรม Web Browser ได้
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11. ครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 2 kVA จานวน
1 ครื่อง ป็น งิน 12,000 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- มีกาลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 2 kVA
(1,200 Watts)
- มีช่วงแรงดันไฟฟ้า Input (VAC)
ไม่น้อยกว่า 220+/-20%
- มีช่วงแรงดันไฟฟ้า Output (VAC)
ไม่มากกว่า 220+/-10%
- สามารถสารองไฟฟ้าที่ Full Load
ได้ไม่น้อยกว่า 5 นาที
12. ครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA
จานวน 1 ครื่อง ป็น งิน 2,500 บาท โดยมีคุณลักษณะ
ดังนี้
- มีกาลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA
(480 Watts)
- สามารถสารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
13. ตู้สาหรับจัด ก็บ ครื่องคอมพิว ตอร์และอุปกรณ์
แบบที่ 1 (ขนาด 36U) จานวน 1 ชุด ป็น งิน 18,000 บาท
โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- ป็นตู้ Rack ปิด ขนาด 19 นิ้ว 36U โดยมี
ความกว้างไม่น้อยกว่า 60 ซนติ มตร ความลึก
ไม่น้อยกว่า 80 ซนติ มตร และความสูงไม่น้อยกว่า
179 ซนติ มตร
- ผลิตจาก หล็กแผ่น คลือบสังกะสีแบบชุบ
ด้วยไฟฟ้า (Electro-galvanized steel sheet)
- มีช่อง สียบไฟฟ้า จานวนไม่น้อยกว่า
10 ช่อง
- มีพัดลมสาหรับระบายความร้อน ไม่น้อยกว่า
2 ตัว
14. โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV
ระดับความละ อียดจอภาพ 3840x2160 พิก ซล
ขนาด 55 นิ้ว จานวน 1 ครื่อง ป็น งิน 25,300 บาท
โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- ระดับความละ อียดของจอภาพ (Resolution)
3840x2160 (พิก ซล)
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- จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 55 นิ้ว
- แสดงภาพด้วยหลอดภาพ แบบ LED Backlight
- สามารถ ชื่อมต่อ อิน ตอร์ น็ตได้ (Smart TV)
- ช่องต่อ HDMI ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง พื่อการ
ชื่อมต่อสัญญาณภาพและ สียง
- ช่องต่อ USB ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง รองรับ
ไฟล์ภาพ พลง และภาพยนตร์
- มีตัวรับสัญญาณดิจิตอล (Digital) ในตัว
11. ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด โรง รียนบ้าน ดื่อวิทยาคม

จานวน

500,000 บาท
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พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบกล้องโทรทัศน์
วงจรปิดพร้อมติดตั้ง โรง รียนบ้าน ดื่อวิทยาคม จานวน
1 ระบบ ป็นครุภัณฑ์ที่ติดตั้งพร้อมกัน ป็นระบบ ไม่มีใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสานักงบประมาณ
ตั้งงบประมาณตามราคาทั้งตลาด แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561-2565) พิ่ม ติม ฉบับที่ 7 แก้ไขครั้งที่ 11/2563
ผ.03 หน้า 50 ข้อ 29 (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
รายละ อียดดังนี้
1.กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิด ครือข่าย แบบมุมมอง
คงที่ สาหรับติดตั้งภายในอาคาร สาหรับใช้ในงานรักษา
ความปลอดภัยทั่วไป จานวน 3 ตัว ๆ ละ 23,000 บาท ป็น งิน
69,000 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- มีความละ อียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า
1,920 x 1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel
- มี frame rate ไม่น้อยกว่า 25 ภาพต่อวินาที
(frame per second)
- ใช้ ทคโนโลยี IR-Cut filter หรือ Infrared
Cut-off Removable (ICR) สาหรับการบันทึกภาพได้ทั้ง
กลางวันและกลางคืนโดยอัตโนมัติ
- มีความไวแสงน้อยสุด ไม่มากกว่า 0.25 LUX
สาหรับการแสดงภาพสี (Color) และไม่มากกว่า 0.05 LUX
สาหรับการแสดงภาพขาวดา (Black/White)
- มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไม่น้อยกว่า
1/3 นิ้ว
- มีผลต่างค่าความยาวโฟกัสต่าสุดกับค่าความยาว
โฟกัสสูงสุดไม่น้อยกว่า 4.5 มิลลิ มตร
- สามารถตรวจจับความ คลื่อนไหวอัตโนมัติ
(Motion Detection) ได้
- สามารถแสดงรายละ อียดของภาพที่มี
ความแตกต่างของแสงมาก (Wide Dynamic Range
หรือ Super Dynamic Range) ได้
- สามารถส่งสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดง
ได้อย่างน้อย 2 แหล่ง
- ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video
Interface Forum)

หน้า : 220/459

369
วันที่พิมพ์ : 2/9/2563 19:14:57

- สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน
H.264 ป็นอย่างน้อย
- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได้
- มีช่อง ชื่อมต่อระบบ ครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า และ สามารถทางานได้ตาม
มาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power over
Ethernet) ในช่อง ดียวกันได้
- สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP, HTTPS,
“NTP หรือ SNTP”, SNMP , RTSP , IEEE802.1X
ได้ ป็นอย่างน้อย
- มีช่องสาหรับบันทึกข้อมูลลงหน่วยความจาแบบ
SD Card หรือ MicroSD Card หรือ Mini SD Card
- ต้องมี Software Development Kit (SDK) หรือ
Application Programming Interface (API) ในรูปแบบ
แผ่น CD หรือ DVD ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง หรือสามารถ
Download จาก ว็บไซต์ผู้ผลิต
- ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านระบบการจัดการ
สิ่งแวดล้อม
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหาร
จัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ
2. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิด ครือข่าย แบบมุมมอง
คงที่สาหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สาหรับใช้ในงานรักษา
ความปลอดภัยทั่วไป จานวน 7 ตัว ๆ ละ 32,000 บาท
ป็น งิน 224,000 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- มีความละ อียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า
1,920 x 1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel
- มี frame rate ไม่น้อยกว่า 25 ภาพต่อวินาที
(frame per second)
- ใช้ ทคโนโลยี IR-Cut filter หรือ Infrared
Cut-off Removable (ICR) สาหรับการบันทึกภาพ
ได้ทั้งกลางวันและกลางคืนโดยอัตโนมัติ
- มีความไวแสงน้อยสุด ไม่มากกว่า 0.12 LUX
สาหรับการแสดงภาพสี (Color) และไม่มากกว่า 0.05 LUX
สาหรับการแสดงภาพขาวดา (Black/White)
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- มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไม่น้อยกว่า
1/3 นิ้ว
- มีผลต่างค่าความยาวโฟกัสต่าสุดกับค่าความยาว
โฟกัสสูงสุดไม่น้อยกว่า 4.5 มิลลิ มตร
- สามารถตรวจจับความ คลื่อนไหวอัตโนมัติ
(Motion Detection) ได้
- สามารถแสดงรายละ อียดของภาพที่มีความ
แตกต่างของแสงมาก (Wide Dynamic Range หรือ
Super Dynamic Range) ได้
- สามารถส่งสัญญาณภาพ (Streaming)
ไปแสดงได้อย่างน้อย 2 แหล่ง
- ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network
Video Interface Forum)
- สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน
H.264 ป็นอย่างน้อย
- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได้
- มีช่อง ชื่อมต่อระบบ ครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า และ สามารถทางานได้
ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at
(Power over Ethernet) ในช่อง ดียวกันได้
- ตัวกล้องได้มาตรฐาน IP66 หรือติดตั้งอุปกรณ์ พิ่ม ติม
สาหรับหุ้มกล้อง (Housing) ที่ได้มาตรฐาน IP66 หรือดีกว่า
- สามารถทางานได้ที่อุณหภูมิ -10 องศา ซล ซียส
ถึง 50 องศา ซล ซียส ป็นอย่างน้อย
- สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP, HTTPS,
“NTP หรือ SNTP”, SNMP, RTSP, IEEE802.1X ได้ ป็นอย่าง
น้อย
- มีช่องสาหรับบันทึกข้อมูลลงหน่วยความจาแบบ
SD Card หรือ MicroSD Card หรือ Mini SD Card
- ต้องมี Software Development Kit (SDK)
หรือ Application Programming Interface (API) ในรูปแบบ
แผ่น CD หรือ DVD ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง หรือสามารถ
Download จาก ว็บไซต์ผู้ผลิต
- ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านระบบการจัดการ
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สิ่งแวดล้อม
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการ
หรือบริหารงานที่มีคุณภาพ
3. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่าน ครือข่าย (Network Video
Recorder) แบบ 16 ช่อง จานวน 1 ครื่อง ป็น งิน
61,000 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- ป็นอุปกรณ์ที่ผลิตมา พื่อบันทึกภาพจาก
กล้องวงจรปิดโดย ฉพาะ
- สามารถบันทึกและบีบอัดภาพได้ตามมาตรฐาน
MPEG4 หรือ H.264 หรือดีกว่า
- ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video
Interface Forum)
- มีช่อง ชื่อมต่อระบบ ครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า
1 ช่อง
- สามารถบันทึกภาพและส่งภาพ พื่อแสดงผลที่
ความละ อียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,920x1,080
pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel
- สามารถใช้งานกับมาตรฐาน “HTTP หรือ HTTPS”,
SMTP, “NTP หรือ SNTP”, SNMP, RTSP ได้ ป็นอย่างน้อย
- มีหน่วยจัด ก็บข้อมูลสาหรับกล้องวงจรปิดโดย ฉพาะ
(Surveillance Hard Disk) ชนิด SATA ขนาดความจุรวม
ไม่น้อยกว่า 16 TB
- มีช่อง ชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB จานวน
ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง
- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได้
- ต้องมี Software Development Kit (SDK) หรือ
Application Programming Interface (API) ในรูปแบบ
แผ่น CD หรือ DVD ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง หรือสามารถ
Download จาก ว็บไซต์ผู้ผลิต
- สามารถแสดงภาพที่บันทึกจากกล้องโทรทัศน์
วงจรปิดผ่านระบบ ครือข่ายได้
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหาร
จัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ
4. อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ POE
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(POE L2 Switch) ขนาด 8 ช่อง จานวน 1 ครื่อง
ป็น งิน 8,300 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- มีลักษณะการทางานไม่น้อยกว่า Layer 2
ของ OSI Model
- มี Switching Capacity ไม่น้อยกว่า 16 Gbps
- รองรับ Mac Address ได้ไม่น้อยกว่า
8,000 Mac Address
- มีช่อง ชื่อมต่อระบบ ครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า และสามารถทางาน
ได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at
(Power over Ethernet) ในช่อง ดียวกันได้ จานวน
ไม่น้อยกว่า 8 ช่อง
- สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านโปรแกรม
Web Browser ได้
- มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทางาน
ช่อง ชื่อมต่อระบบ ครือข่ายทุกช่อง
5. ตู้จัด ก็บอุปกรณ์ภายนอกอาคาร (CCTV Cabinet)
จานวน 1 ชุด ป็น งิน 7,200 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- ตู้ หล็กกันน้าอ นกประสงค์
- ป็นตู้ทึบไม่มีช่องระบายอากาศ
6. อุปกรณ์แปลงสัญญาณสายโครงข่ายใยแก้ว
(SFP Converter) จานวน 2 ชุด ๆ ละ 3,000 บาท
ป็น งิน 6,000 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- ป็นอุปกรณ์แปลงสัญญาณสายโครงข่าย
ใยแก้ว (SFP Converter)
- พื่อ ชื่อมต่ออุปกรณ์ ครือข่ายให้ได้ระยะ
ที่ไกลมากยิ่งขึ้น
7. สายนาสัญญาณโครงข่ายใยแก้วนาแสงขนาด
6 แกน (Fiber Optic Single Mode) จานวน 230 มตร ๆ
ละ 80 บาท ป็น งิน 18,400 บาท โดยมีคุณลักษณะ
ดังนี้
- ป็นสายไฟ บอร์ออปติก UFC9306 แบบ 6 Core
ประ ภท Single-Mode มาตรฐาน OS2
- โครงสร้างวัสดุไม่มีส่วนใด ป็นตัวนาไฟฟ้า
(All-Dielectric) ติดตั้งได้ทั้งภายนอกและภายในอาคาร
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- ฉนวนหุ้มสายใช้สาร PE
8. สายนาสัญญาณแบบทองแดงตี กลียวสาหรับ
ภายในอาคาร (UTP CAT5e) จานวน 260 มตร ๆ ละ
40 บาท ป็น งิน 10,400 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- ป็นสายนาสัญญาณที่ใช้ต่อกับคอมพิว ตอร์
และอุปกรณ์ ชื่อมต่อ ครือข่าย
- ป็นสายทองแดงที่มีความ ร็วที่ต่า
- ป็นสายที่ใช้ภายในอาคาร
9. สายนาสัญญาณแบบทองแดงตี กลียวสาหรับ
ภายนอกอาคาร (UTP CAT5e Outdoor) จานวน
260 มตร ๆ ละ 65 บาท ป็น งิน 16,900 บาท
โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- ป็นสายนาสัญญาณที่ใช้ต่อกับคอมพิว ตอร์
และอุปกรณ์ ชื่อมต่อ ครือข่าย
- ป็นสายทองแดงที่มีความ ร็วที่ต่า
- ป็นสายที่ใช้ภายนอกอาคาร
10. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch)
ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2 จานวน 1 ครื่อง ป็น งิน
21,000 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- มีลักษณะการทางานไม่น้อยกว่า Layer 2
ของ OSI Model
- มีช่อง ชื่อมต่อระบบ ครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า
24 ช่อง
- มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทางาน
ช่อง ชื่อมต่อระบบ ครือข่ายทุกช่อง
- รองรับ Mac Address ได้ไม่น้อยกว่า
16,000 Mac Address
- สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านทาง
โปรแกรม Web Browser ได้
11. ครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 2 kVA จานวน
1 ครื่อง ป็น งิน 12,000 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- มีกาลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 2 kVA
(1,200 Watts)
- มีช่วงแรงดันไฟฟ้า Input (VAC)
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ไม่น้อยกว่า 220+/-20%
- มีช่วงแรงดันไฟฟ้า Output (VAC)
ไม่มากกว่า 220+/-10%
- สามารถสารองไฟฟ้าที่ Full Load
ได้ไม่น้อยกว่า 5 นาที
12. ครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA
จานวน 1 ครื่อง ป็น งิน 2,500 บาท โดยมีคุณลักษณะ
ดังนี้
- มีกาลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA
(480 Watts)
- สามารถสารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
13. ตู้สาหรับจัด ก็บ ครื่องคอมพิว ตอร์และอุปกรณ์
แบบที่ 1 (ขนาด 36U) จานวน 1 ชุด ป็น งิน 18,000 บาท
โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- ป็นตู้ Rack ปิด ขนาด 19 นิ้ว 36U โดยมี
ความกว้างไม่น้อยกว่า 60 ซนติ มตร ความลึก
ไม่น้อยกว่า 80 ซนติ มตร และความสูงไม่น้อยกว่า
179 ซนติ มตร
- ผลิตจาก หล็กแผ่น คลือบสังกะสีแบบชุบ
ด้วยไฟฟ้า (Electro-galvanized steel sheet)
- มีช่อง สียบไฟฟ้า จานวนไม่น้อยกว่า
10 ช่อง
- มีพัดลมสาหรับระบายความร้อน ไม่น้อยกว่า
2 ตัว
14. โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV
ระดับความละ อียดจอภาพ 3840x2160 พิก ซล
ขนาด 55 นิ้ว จานวน 1 ครื่อง ป็น งิน 25,300 บาท
โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- ระดับความละ อียดของจอภาพ (Resolution)
3840x2160 (พิก ซล)
- จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 55 นิ้ว
- แสดงภาพด้วยหลอดภาพ แบบ LED Backlight
- สามารถ ชื่อมต่อ อิน ตอร์ น็ตได้ (Smart TV)
- ช่องต่อ HDMI ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง พื่อการ
ชื่อมต่อสัญญาณภาพและ สียง
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- ช่องต่อ USB ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง รองรับ
ไฟล์ภาพ พลง และภาพยนตร์
- มีตัวรับสัญญาณดิจิตอล (Digital) ในตัว
12. ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด โรง รียนบ้าน ป้าวิทยา
พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบกล้องโทรทัศน์
วงจรปิดพร้อมติดตั้ง โรง รียนบ้าน ป้าวิทยา จานวน
1 ระบบ ป็นครุภัณฑ์ที่ติดตั้งพร้อมกัน ป็นระบบ ไม่มีใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสานักงบประมาณ
ตั้งงบประมาณตามราคาทั้งตลาด แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561-2565) พิ่ม ติม ฉบับที่ 7 แก้ไขครั้งที่ 11/2563
ผ.03 หน้า 53 ข้อ 30 (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
รายละ อียดดังนี้
1.กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิด ครือข่าย แบบมุมมอง
คงที่ สาหรับติดตั้งภายในอาคาร สาหรับใช้ในงานรักษา
ความปลอดภัยทั่วไป จานวน 3 ตัว ๆ ละ 23,000 บาท ป็น งิน
69,000 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- มีความละ อียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า
1,920 x 1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel
- มี frame rate ไม่น้อยกว่า 25 ภาพต่อวินาที
(frame per second)
- ใช้ ทคโนโลยี IR-Cut filter หรือ Infrared
Cut-off Removable (ICR) สาหรับการบันทึกภาพได้ทั้ง
กลางวันและกลางคืนโดยอัตโนมัติ
- มีความไวแสงน้อยสุด ไม่มากกว่า 0.25 LUX
สาหรับการแสดงภาพสี (Color) และไม่มากกว่า 0.05 LUX
สาหรับการแสดงภาพขาวดา (Black/White)
- มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไม่น้อยกว่า
1/3 นิ้ว
- มีผลต่างค่าความยาวโฟกัสต่าสุดกับค่าความยาว
โฟกัสสูงสุดไม่น้อยกว่า 4.5 มิลลิ มตร
- สามารถตรวจจับความ คลื่อนไหวอัตโนมัติ
(Motion Detection) ได้
- สามารถแสดงรายละ อียดของภาพที่มี
ความแตกต่างของแสงมาก (Wide Dynamic Range

จานวน
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หรือ Super Dynamic Range) ได้
- สามารถส่งสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดง
ได้อย่างน้อย 2 แหล่ง
- ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video
Interface Forum)
- สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน
H.264 ป็นอย่างน้อย
- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได้
- มีช่อง ชื่อมต่อระบบ ครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า และ สามารถทางานได้ตาม
มาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power over
Ethernet) ในช่อง ดียวกันได้
- สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP, HTTPS,
“NTP หรือ SNTP”, SNMP , RTSP , IEEE802.1X
ได้ ป็นอย่างน้อย
- มีช่องสาหรับบันทึกข้อมูลลงหน่วยความจาแบบ
SD Card หรือ MicroSD Card หรือ Mini SD Card
- ต้องมี Software Development Kit (SDK) หรือ
Application Programming Interface (API) ในรูปแบบ
แผ่น CD หรือ DVD ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง หรือสามารถ
Download จาก ว็บไซต์ผู้ผลิต
- ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านระบบการจัดการ
สิ่งแวดล้อม
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหาร
จัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ
2. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิด ครือข่าย แบบมุมมอง
คงที่สาหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สาหรับใช้ในงานรักษา
ความปลอดภัยทั่วไป จานวน 7 ตัว ๆ ละ 32,000 บาท
ป็น งิน 224,000 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- มีความละ อียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า
1,920 x 1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel
- มี frame rate ไม่น้อยกว่า 25 ภาพต่อวินาที
(frame per second)
- ใช้ ทคโนโลยี IR-Cut filter หรือ Infrared
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Cut-off Removable (ICR) สาหรับการบันทึกภาพ
ได้ทั้งกลางวันและกลางคืนโดยอัตโนมัติ
- มีความไวแสงน้อยสุด ไม่มากกว่า 0.12 LUX
สาหรับการแสดงภาพสี (Color) และไม่มากกว่า 0.05 LUX
สาหรับการแสดงภาพขาวดา (Black/White)
- มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไม่น้อยกว่า
1/3 นิ้ว
- มีผลต่างค่าความยาวโฟกัสต่าสุดกับค่าความยาว
โฟกัสสูงสุดไม่น้อยกว่า 4.5 มิลลิ มตร
- สามารถตรวจจับความ คลื่อนไหวอัตโนมัติ
(Motion Detection) ได้
- สามารถแสดงรายละ อียดของภาพที่มีความ
แตกต่างของแสงมาก (Wide Dynamic Range หรือ
Super Dynamic Range) ได้
- สามารถส่งสัญญาณภาพ (Streaming)
ไปแสดงได้อย่างน้อย 2 แหล่ง
- ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network
Video Interface Forum)
- สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน
H.264 ป็นอย่างน้อย
- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได้
- มีช่อง ชื่อมต่อระบบ ครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า และ สามารถทางานได้
ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at
(Power over Ethernet) ในช่อง ดียวกันได้
- ตัวกล้องได้มาตรฐาน IP66 หรือติดตั้งอุปกรณ์ พิ่ม ติม
สาหรับหุ้มกล้อง (Housing) ที่ได้มาตรฐาน IP66 หรือดีกว่า
- สามารถทางานได้ที่อุณหภูมิ -10 องศา ซล ซียส
ถึง 50 องศา ซล ซียส ป็นอย่างน้อย
- สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP, HTTPS,
“NTP หรือ SNTP”, SNMP, RTSP, IEEE802.1X ได้ ป็นอย่าง
น้อย
- มีช่องสาหรับบันทึกข้อมูลลงหน่วยความจาแบบ
SD Card หรือ MicroSD Card หรือ Mini SD Card
- ต้องมี Software Development Kit (SDK)
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หรือ Application Programming Interface (API) ในรูปแบบ
แผ่น CD หรือ DVD ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง หรือสามารถ
Download จาก ว็บไซต์ผู้ผลิต
- ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านระบบการจัดการ
สิ่งแวดล้อม
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการ
หรือบริหารงานที่มีคุณภาพ
3. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่าน ครือข่าย (Network Video
Recorder) แบบ 16 ช่อง จานวน 1 ครื่อง ป็น งิน
61,000 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- ป็นอุปกรณ์ที่ผลิตมา พื่อบันทึกภาพจาก
กล้องวงจรปิดโดย ฉพาะ
- สามารถบันทึกและบีบอัดภาพได้ตามมาตรฐาน
MPEG4 หรือ H.264 หรือดีกว่า
- ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video
Interface Forum)
- มีช่อง ชื่อมต่อระบบ ครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า
1 ช่อง
- สามารถบันทึกภาพและส่งภาพ พื่อแสดงผลที่
ความละ อียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,920x1,080
pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel
- สามารถใช้งานกับมาตรฐาน “HTTP หรือ HTTPS”,
SMTP, “NTP หรือ SNTP”, SNMP, RTSP ได้ ป็นอย่างน้อย
- มีหน่วยจัด ก็บข้อมูลสาหรับกล้องวงจรปิดโดย ฉพาะ
(Surveillance Hard Disk) ชนิด SATA ขนาดความจุรวม
ไม่น้อยกว่า 16 TB
- มีช่อง ชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB จานวน
ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง
- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได้
- ต้องมี Software Development Kit (SDK) หรือ
Application Programming Interface (API) ในรูปแบบ
แผ่น CD หรือ DVD ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง หรือสามารถ
Download จาก ว็บไซต์ผู้ผลิต
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- สามารถแสดงภาพที่บันทึกจากกล้องโทรทัศน์
วงจรปิดผ่านระบบ ครือข่ายได้
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหาร
จัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ
4. อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ POE
(POE L2 Switch) ขนาด 8 ช่อง จานวน 1 ครื่อง
ป็น งิน 8,300 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- มีลักษณะการทางานไม่น้อยกว่า Layer 2
ของ OSI Model
- มี Switching Capacity ไม่น้อยกว่า 16 Gbps
- รองรับ Mac Address ได้ไม่น้อยกว่า
8,000 Mac Address
- มีช่อง ชื่อมต่อระบบ ครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า และสามารถทางาน
ได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at
(Power over Ethernet) ในช่อง ดียวกันได้ จานวน
ไม่น้อยกว่า 8 ช่อง
- สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านโปรแกรม
Web Browser ได้
- มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทางาน
ช่อง ชื่อมต่อระบบ ครือข่ายทุกช่อง
5. ตู้จัด ก็บอุปกรณ์ภายนอกอาคาร (CCTV Cabinet)
จานวน 1 ชุด ป็น งิน 7,200 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- ตู้ หล็กกันน้าอ นกประสงค์
- ป็นตู้ทึบไม่มีช่องระบายอากาศ
6. อุปกรณ์แปลงสัญญาณสายโครงข่ายใยแก้ว
(SFP Converter) จานวน 2 ชุด ๆ ละ 3,000 บาท
ป็น งิน 6,000 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- ป็นอุปกรณ์แปลงสัญญาณสายโครงข่าย
ใยแก้ว (SFP Converter)
- พื่อ ชื่อมต่ออุปกรณ์ ครือข่ายให้ได้ระยะ
ที่ไกลมากยิ่งขึ้น
7. สายนาสัญญาณโครงข่ายใยแก้วนาแสงขนาด
6 แกน (Fiber Optic Single Mode) จานวน 230 มตร ๆ
ละ 80 บาท ป็น งิน 18,400 บาท โดยมีคุณลักษณะ
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ดังนี้
- ป็นสายไฟ บอร์ออปติก UFC9306 แบบ 6 Core
ประ ภท Single-Mode มาตรฐาน OS2
- โครงสร้างวัสดุไม่มีส่วนใด ป็นตัวนาไฟฟ้า
(All-Dielectric) ติดตั้งได้ทั้งภายนอกและภายในอาคาร
- ฉนวนหุ้มสายใช้สาร PE
8. สายนาสัญญาณแบบทองแดงตี กลียวสาหรับ
ภายในอาคาร (UTP CAT5e) จานวน 260 มตร ๆ ละ
40 บาท ป็น งิน 10,400 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- ป็นสายนาสัญญาณที่ใช้ต่อกับคอมพิว ตอร์
และอุปกรณ์ ชื่อมต่อ ครือข่าย
- ป็นสายทองแดงที่มีความ ร็วที่ต่า
- ป็นสายที่ใช้ภายในอาคาร
9. สายนาสัญญาณแบบทองแดงตี กลียวสาหรับ
ภายนอกอาคาร (UTP CAT5e Outdoor) จานวน
260 มตร ๆ ละ 65 บาท ป็น งิน 16,900 บาท
โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- ป็นสายนาสัญญาณที่ใช้ต่อกับคอมพิว ตอร์
และอุปกรณ์ ชื่อมต่อ ครือข่าย
- ป็นสายทองแดงที่มีความ ร็วที่ต่า
- ป็นสายที่ใช้ภายนอกอาคาร
10. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch)
ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2 จานวน 1 ครื่อง ป็น งิน
21,000 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- มีลักษณะการทางานไม่น้อยกว่า Layer 2
ของ OSI Model
- มีช่อง ชื่อมต่อระบบ ครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า
24 ช่อง
- มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทางาน
ช่อง ชื่อมต่อระบบ ครือข่ายทุกช่อง
- รองรับ Mac Address ได้ไม่น้อยกว่า
16,000 Mac Address
- สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านทาง
โปรแกรม Web Browser ได้
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11. ครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 2 kVA จานวน
1 ครื่อง ป็น งิน 12,000 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- มีกาลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 2 kVA
(1,200 Watts)
- มีช่วงแรงดันไฟฟ้า Input (VAC)
ไม่น้อยกว่า 220+/-20%
- มีช่วงแรงดันไฟฟ้า Output (VAC)
ไม่มากกว่า 220+/-10%
- สามารถสารองไฟฟ้าที่ Full Load
ได้ไม่น้อยกว่า 5 นาที
12. ครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA
จานวน 1 ครื่อง ป็น งิน 2,500 บาท โดยมีคุณลักษณะ
ดังนี้
- มีกาลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA
(480 Watts)
- สามารถสารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
13. ตู้สาหรับจัด ก็บ ครื่องคอมพิว ตอร์และอุปกรณ์
แบบที่ 1 (ขนาด 36U) จานวน 1 ชุด ป็น งิน 18,000 บาท
โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- ป็นตู้ Rack ปิด ขนาด 19 นิ้ว 36U โดยมี
ความกว้างไม่น้อยกว่า 60 ซนติ มตร ความลึก
ไม่น้อยกว่า 80 ซนติ มตร และความสูงไม่น้อยกว่า
179 ซนติ มตร
- ผลิตจาก หล็กแผ่น คลือบสังกะสีแบบชุบ
ด้วยไฟฟ้า (Electro-galvanized steel sheet)
- มีช่อง สียบไฟฟ้า จานวนไม่น้อยกว่า
10 ช่อง
- มีพัดลมสาหรับระบายความร้อน ไม่น้อยกว่า
2 ตัว
14. โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV
ระดับความละ อียดจอภาพ 3840x2160 พิก ซล
ขนาด 55 นิ้ว จานวน 1 ครื่อง ป็น งิน 25,300 บาท
โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- ระดับความละ อียดของจอภาพ (Resolution)
3840x2160 (พิก ซล)
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- จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 55 นิ้ว
- แสดงภาพด้วยหลอดภาพ แบบ LED Backlight
- สามารถ ชื่อมต่อ อิน ตอร์ น็ตได้ (Smart TV)
- ช่องต่อ HDMI ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง พื่อการ
ชื่อมต่อสัญญาณภาพและ สียง
- ช่องต่อ USB ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง รองรับ
ไฟล์ภาพ พลง และภาพยนตร์
- มีตัวรับสัญญาณดิจิตอล (Digital) ในตัว
13. ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด โรง รียนโป่งนกประชาสามัคคี

จานวน

500,000 บาท
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พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบกล้องโทรทัศน์
วงจรปิดพร้อมติดตั้ง โรง รียนโป่งนกประชาสามัคคี
จานวน 1 ระบบ ป็นครุภัณฑ์ที่ติดตั้งพร้อมกัน ป็นระบบ
ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสานักงบประมาณ
ตั้งงบประมาณตามราคาทั้งตลาด แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561-2565) พิ่ม ติม ฉบับที่ 7 แก้ไขครั้งที่ 11/2563
ผ.03 หน้า 56 ข้อ 31 (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
รายละ อียดดังนี้
1.กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิด ครือข่าย แบบมุมมอง
คงที่ สาหรับติดตั้งภายในอาคาร สาหรับใช้ในงานรักษา
ความปลอดภัยทั่วไป จานวน 3 ตัว ๆ ละ 23,000 บาท ป็น งิน
69,000 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- มีความละ อียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า
1,920 x 1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel
- มี frame rate ไม่น้อยกว่า 25 ภาพต่อวินาที
(frame per second)
- ใช้ ทคโนโลยี IR-Cut filter หรือ Infrared
Cut-off Removable (ICR) สาหรับการบันทึกภาพได้ทั้ง
กลางวันและกลางคืนโดยอัตโนมัติ
- มีความไวแสงน้อยสุด ไม่มากกว่า 0.25 LUX
สาหรับการแสดงภาพสี (Color) และไม่มากกว่า 0.05 LUX
สาหรับการแสดงภาพขาวดา (Black/White)
- มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไม่น้อยกว่า
1/3 นิ้ว
- มีผลต่างค่าความยาวโฟกัสต่าสุดกับค่าความยาว
โฟกัสสูงสุดไม่น้อยกว่า 4.5 มิลลิ มตร
- สามารถตรวจจับความ คลื่อนไหวอัตโนมัติ
(Motion Detection) ได้
- สามารถแสดงรายละ อียดของภาพที่มี
ความแตกต่างของแสงมาก (Wide Dynamic Range
หรือ Super Dynamic Range) ได้
- สามารถส่งสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดง
ได้อย่างน้อย 2 แหล่ง
- ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video
Interface Forum)
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- สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน
H.264 ป็นอย่างน้อย
- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได้
- มีช่อง ชื่อมต่อระบบ ครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า และ สามารถทางานได้ตาม
มาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power over
Ethernet) ในช่อง ดียวกันได้
- สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP, HTTPS,
“NTP หรือ SNTP”, SNMP , RTSP , IEEE802.1X
ได้ ป็นอย่างน้อย
- มีช่องสาหรับบันทึกข้อมูลลงหน่วยความจาแบบ
SD Card หรือ MicroSD Card หรือ Mini SD Card
- ต้องมี Software Development Kit (SDK) หรือ
Application Programming Interface (API) ในรูปแบบ
แผ่น CD หรือ DVD ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง หรือสามารถ
Download จาก ว็บไซต์ผู้ผลิต
- ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านระบบการจัดการ
สิ่งแวดล้อม
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหาร
จัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ
2. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิด ครือข่าย แบบมุมมอง
คงที่สาหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สาหรับใช้ในงานรักษา
ความปลอดภัยทั่วไป จานวน 7 ตัว ๆ ละ 32,000 บาท
ป็น งิน 224,000 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- มีความละ อียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า
1,920 x 1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel
- มี frame rate ไม่น้อยกว่า 25 ภาพต่อวินาที
(frame per second)
- ใช้ ทคโนโลยี IR-Cut filter หรือ Infrared
Cut-off Removable (ICR) สาหรับการบันทึกภาพ
ได้ทั้งกลางวันและกลางคืนโดยอัตโนมัติ
- มีความไวแสงน้อยสุด ไม่มากกว่า 0.12 LUX
สาหรับการแสดงภาพสี (Color) และไม่มากกว่า 0.05 LUX
สาหรับการแสดงภาพขาวดา (Black/White)
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- มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไม่น้อยกว่า
1/3 นิ้ว
- มีผลต่างค่าความยาวโฟกัสต่าสุดกับค่าความยาว
โฟกัสสูงสุดไม่น้อยกว่า 4.5 มิลลิ มตร
- สามารถตรวจจับความ คลื่อนไหวอัตโนมัติ
(Motion Detection) ได้
- สามารถแสดงรายละ อียดของภาพที่มีความ
แตกต่างของแสงมาก (Wide Dynamic Range หรือ
Super Dynamic Range) ได้
- สามารถส่งสัญญาณภาพ (Streaming)
ไปแสดงได้อย่างน้อย 2 แหล่ง
- ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network
Video Interface Forum)
- สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน
H.264 ป็นอย่างน้อย
- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได้
- มีช่อง ชื่อมต่อระบบ ครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า และ สามารถทางานได้
ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at
(Power over Ethernet) ในช่อง ดียวกันได้
- ตัวกล้องได้มาตรฐาน IP66 หรือติดตั้งอุปกรณ์ พิ่ม ติม
สาหรับหุ้มกล้อง (Housing) ที่ได้มาตรฐาน IP66 หรือดีกว่า
- สามารถทางานได้ที่อุณหภูมิ -10 องศา ซล ซียส
ถึง 50 องศา ซล ซียส ป็นอย่างน้อย
- สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP, HTTPS,
“NTP หรือ SNTP”, SNMP, RTSP, IEEE802.1X ได้ ป็นอย่าง
น้อย
- มีช่องสาหรับบันทึกข้อมูลลงหน่วยความจาแบบ
SD Card หรือ MicroSD Card หรือ Mini SD Card
- ต้องมี Software Development Kit (SDK)
หรือ Application Programming Interface (API) ในรูปแบบ
แผ่น CD หรือ DVD ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง หรือสามารถ
Download จาก ว็บไซต์ผู้ผลิต
- ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านระบบการจัดการ
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สิ่งแวดล้อม
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการ
หรือบริหารงานที่มีคุณภาพ
3. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่าน ครือข่าย (Network Video
Recorder) แบบ 16 ช่อง จานวน 1 ครื่อง ป็น งิน
61,000 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- ป็นอุปกรณ์ที่ผลิตมา พื่อบันทึกภาพจาก
กล้องวงจรปิดโดย ฉพาะ
- สามารถบันทึกและบีบอัดภาพได้ตามมาตรฐาน
MPEG4 หรือ H.264 หรือดีกว่า
- ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video
Interface Forum)
- มีช่อง ชื่อมต่อระบบ ครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า
1 ช่อง
- สามารถบันทึกภาพและส่งภาพ พื่อแสดงผลที่
ความละ อียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,920x1,080
pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel
- สามารถใช้งานกับมาตรฐาน “HTTP หรือ HTTPS”,
SMTP, “NTP หรือ SNTP”, SNMP, RTSP ได้ ป็นอย่างน้อย
- มีหน่วยจัด ก็บข้อมูลสาหรับกล้องวงจรปิดโดย ฉพาะ
(Surveillance Hard Disk) ชนิด SATA ขนาดความจุรวม
ไม่น้อยกว่า 16 TB
- มีช่อง ชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB จานวน
ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง
- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได้
- ต้องมี Software Development Kit (SDK) หรือ
Application Programming Interface (API) ในรูปแบบ
แผ่น CD หรือ DVD ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง หรือสามารถ
Download จาก ว็บไซต์ผู้ผลิต
- สามารถแสดงภาพที่บันทึกจากกล้องโทรทัศน์
วงจรปิดผ่านระบบ ครือข่ายได้
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหาร
จัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ
4. อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ POE
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(POE L2 Switch) ขนาด 8 ช่อง จานวน 1 ครื่อง
ป็น งิน 8,300 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- มีลักษณะการทางานไม่น้อยกว่า Layer 2
ของ OSI Model
- มี Switching Capacity ไม่น้อยกว่า 16 Gbps
- รองรับ Mac Address ได้ไม่น้อยกว่า
8,000 Mac Address
- มีช่อง ชื่อมต่อระบบ ครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า และสามารถทางาน
ได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at
(Power over Ethernet) ในช่อง ดียวกันได้ จานวน
ไม่น้อยกว่า 8 ช่อง
- สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านโปรแกรม
Web Browser ได้
- มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทางาน
ช่อง ชื่อมต่อระบบ ครือข่ายทุกช่อง
5. ตู้จัด ก็บอุปกรณ์ภายนอกอาคาร (CCTV Cabinet)
จานวน 1 ชุด ป็น งิน 7,200 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- ตู้ หล็กกันน้าอ นกประสงค์
- ป็นตู้ทึบไม่มีช่องระบายอากาศ
6. อุปกรณ์แปลงสัญญาณสายโครงข่ายใยแก้ว
(SFP Converter) จานวน 2 ชุด ๆ ละ 3,000 บาท
ป็น งิน 6,000 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- ป็นอุปกรณ์แปลงสัญญาณสายโครงข่าย
ใยแก้ว (SFP Converter)
- พื่อ ชื่อมต่ออุปกรณ์ ครือข่ายให้ได้ระยะ
ที่ไกลมากยิ่งขึ้น
7. สายนาสัญญาณโครงข่ายใยแก้วนาแสงขนาด
6 แกน (Fiber Optic Single Mode) จานวน 230 มตร ๆ
ละ 80 บาท ป็น งิน 18,400 บาท โดยมีคุณลักษณะ
ดังนี้
- ป็นสายไฟ บอร์ออปติก UFC9306 แบบ 6 Core
ประ ภท Single-Mode มาตรฐาน OS2
- โครงสร้างวัสดุไม่มีส่วนใด ป็นตัวนาไฟฟ้า
(All-Dielectric) ติดตั้งได้ทั้งภายนอกและภายในอาคาร
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- ฉนวนหุ้มสายใช้สาร PE
8. สายนาสัญญาณแบบทองแดงตี กลียวสาหรับ
ภายในอาคาร (UTP CAT5e) จานวน 260 มตร ๆ ละ
40 บาท ป็น งิน 10,400 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- ป็นสายนาสัญญาณที่ใช้ต่อกับคอมพิว ตอร์
และอุปกรณ์ ชื่อมต่อ ครือข่าย
- ป็นสายทองแดงที่มีความ ร็วที่ต่า
- ป็นสายที่ใช้ภายในอาคาร
9. สายนาสัญญาณแบบทองแดงตี กลียวสาหรับ
ภายนอกอาคาร (UTP CAT5e Outdoor) จานวน
260 มตร ๆ ละ 65 บาท ป็น งิน 16,900 บาท
โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- ป็นสายนาสัญญาณที่ใช้ต่อกับคอมพิว ตอร์
และอุปกรณ์ ชื่อมต่อ ครือข่าย
- ป็นสายทองแดงที่มีความ ร็วที่ต่า
- ป็นสายที่ใช้ภายนอกอาคาร
10. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch)
ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2 จานวน 1 ครื่อง ป็น งิน
21,000 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- มีลักษณะการทางานไม่น้อยกว่า Layer 2
ของ OSI Model
- มีช่อง ชื่อมต่อระบบ ครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า
24 ช่อง
- มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทางาน
ช่อง ชื่อมต่อระบบ ครือข่ายทุกช่อง
- รองรับ Mac Address ได้ไม่น้อยกว่า
16,000 Mac Address
- สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านทาง
โปรแกรม Web Browser ได้
11. ครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 2 kVA จานวน
1 ครื่อง ป็น งิน 12,000 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- มีกาลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 2 kVA
(1,200 Watts)
- มีช่วงแรงดันไฟฟ้า Input (VAC)
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ไม่น้อยกว่า 220+/-20%
- มีช่วงแรงดันไฟฟ้า Output (VAC)
ไม่มากกว่า 220+/-10%
- สามารถสารองไฟฟ้าที่ Full Load
ได้ไม่น้อยกว่า 5 นาที
12. ครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA
จานวน 1 ครื่อง ป็น งิน 2,500 บาท โดยมีคุณลักษณะ
ดังนี้
- มีกาลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA
(480 Watts)
- สามารถสารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
13. ตู้สาหรับจัด ก็บ ครื่องคอมพิว ตอร์และอุปกรณ์
แบบที่ 1 (ขนาด 36U) จานวน 1 ชุด ป็น งิน 18,000 บาท
โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- ป็นตู้ Rack ปิด ขนาด 19 นิ้ว 36U โดยมี
ความกว้างไม่น้อยกว่า 60 ซนติ มตร ความลึก
ไม่น้อยกว่า 80 ซนติ มตร และความสูงไม่น้อยกว่า
179 ซนติ มตร
- ผลิตจาก หล็กแผ่น คลือบสังกะสีแบบชุบ
ด้วยไฟฟ้า (Electro-galvanized steel sheet)
- มีช่อง สียบไฟฟ้า จานวนไม่น้อยกว่า
10 ช่อง
- มีพัดลมสาหรับระบายความร้อน ไม่น้อยกว่า
2 ตัว
14. โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV
ระดับความละ อียดจอภาพ 3840x2160 พิก ซล
ขนาด 55 นิ้ว จานวน 1 ครื่อง ป็น งิน 25,300 บาท
โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- ระดับความละ อียดของจอภาพ (Resolution)
3840x2160 (พิก ซล)
- จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 55 นิ้ว
- แสดงภาพด้วยหลอดภาพ แบบ LED Backlight
- สามารถ ชื่อมต่อ อิน ตอร์ น็ตได้ (Smart TV)
- ช่องต่อ HDMI ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง พื่อการ
ชื่อมต่อสัญญาณภาพและ สียง
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- ช่องต่อ USB ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง รองรับ
ไฟล์ภาพ พลง และภาพยนตร์
- มีตัวรับสัญญาณดิจิตอล (Digital) ในตัว
14. ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด โรง รียน พชรวิทยาคาร
พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบกล้องโทรทัศน์
วงจรปิดพร้อมติดตั้ง โรง รียน พชรวิทยาคาร จานวน
1 ระบบ ป็นครุภัณฑ์ที่ติดตั้งพร้อมกัน ป็นระบบ ไม่มีใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสานักงบประมาณ
ตั้งงบประมาณตามราคาทั้งตลาด แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561-2565) พิ่ม ติม ฉบับที่ 7 แก้ไขครั้งที่ 11/2563
ผ.03 หน้า 59 ข้อ 32 (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
รายละ อียดดังนี้
1.กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิด ครือข่าย แบบมุมมอง
คงที่ สาหรับติดตั้งภายในอาคาร สาหรับใช้ในงานรักษา
ความปลอดภัยทั่วไป จานวน 3 ตัว ๆ ละ 23,000 บาท ป็น งิน
69,000 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- มีความละ อียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า
1,920 x 1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel
- มี frame rate ไม่น้อยกว่า 25 ภาพต่อวินาที
(frame per second)
- ใช้ ทคโนโลยี IR-Cut filter หรือ Infrared
Cut-off Removable (ICR) สาหรับการบันทึกภาพได้ทั้ง
กลางวันและกลางคืนโดยอัตโนมัติ
- มีความไวแสงน้อยสุด ไม่มากกว่า 0.25 LUX
สาหรับการแสดงภาพสี (Color) และไม่มากกว่า 0.05 LUX
สาหรับการแสดงภาพขาวดา (Black/White)
- มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไม่น้อยกว่า
1/3 นิ้ว
- มีผลต่างค่าความยาวโฟกัสต่าสุดกับค่าความยาว
โฟกัสสูงสุดไม่น้อยกว่า 4.5 มิลลิ มตร
- สามารถตรวจจับความ คลื่อนไหวอัตโนมัติ
(Motion Detection) ได้
- สามารถแสดงรายละ อียดของภาพที่มี
ความแตกต่างของแสงมาก (Wide Dynamic Range

จานวน
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หรือ Super Dynamic Range) ได้
- สามารถส่งสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดง
ได้อย่างน้อย 2 แหล่ง
- ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video
Interface Forum)
- สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน
H.264 ป็นอย่างน้อย
- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได้
- มีช่อง ชื่อมต่อระบบ ครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า และ สามารถทางานได้ตาม
มาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power over
Ethernet) ในช่อง ดียวกันได้
- สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP, HTTPS,
“NTP หรือ SNTP”, SNMP , RTSP , IEEE802.1X
ได้ ป็นอย่างน้อย
- มีช่องสาหรับบันทึกข้อมูลลงหน่วยความจาแบบ
SD Card หรือ MicroSD Card หรือ Mini SD Card
- ต้องมี Software Development Kit (SDK) หรือ
Application Programming Interface (API) ในรูปแบบ
แผ่น CD หรือ DVD ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง หรือสามารถ
Download จาก ว็บไซต์ผู้ผลิต
- ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านระบบการจัดการ
สิ่งแวดล้อม
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหาร
จัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ
2. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิด ครือข่าย แบบมุมมอง
คงที่สาหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สาหรับใช้ในงานรักษา
ความปลอดภัยทั่วไป จานวน 7 ตัว ๆ ละ 32,000 บาท
ป็น งิน 224,000 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- มีความละ อียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า
1,920 x 1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel
- มี frame rate ไม่น้อยกว่า 25 ภาพต่อวินาที
(frame per second)
- ใช้ ทคโนโลยี IR-Cut filter หรือ Infrared
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Cut-off Removable (ICR) สาหรับการบันทึกภาพ
ได้ทั้งกลางวันและกลางคืนโดยอัตโนมัติ
- มีความไวแสงน้อยสุด ไม่มากกว่า 0.12 LUX
สาหรับการแสดงภาพสี (Color) และไม่มากกว่า 0.05 LUX
สาหรับการแสดงภาพขาวดา (Black/White)
- มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไม่น้อยกว่า
1/3 นิ้ว
- มีผลต่างค่าความยาวโฟกัสต่าสุดกับค่าความยาว
โฟกัสสูงสุดไม่น้อยกว่า 4.5 มิลลิ มตร
- สามารถตรวจจับความ คลื่อนไหวอัตโนมัติ
(Motion Detection) ได้
- สามารถแสดงรายละ อียดของภาพที่มีความ
แตกต่างของแสงมาก (Wide Dynamic Range หรือ
Super Dynamic Range) ได้
- สามารถส่งสัญญาณภาพ (Streaming)
ไปแสดงได้อย่างน้อย 2 แหล่ง
- ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network
Video Interface Forum)
- สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน
H.264 ป็นอย่างน้อย
- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได้
- มีช่อง ชื่อมต่อระบบ ครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า และ สามารถทางานได้
ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at
(Power over Ethernet) ในช่อง ดียวกันได้
- ตัวกล้องได้มาตรฐาน IP66 หรือติดตั้งอุปกรณ์ พิ่ม ติม
สาหรับหุ้มกล้อง (Housing) ที่ได้มาตรฐาน IP66 หรือดีกว่า
- สามารถทางานได้ที่อุณหภูมิ -10 องศา ซล ซียส
ถึง 50 องศา ซล ซียส ป็นอย่างน้อย
- สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP, HTTPS,
“NTP หรือ SNTP”, SNMP, RTSP, IEEE802.1X ได้ ป็นอย่าง
น้อย
- มีช่องสาหรับบันทึกข้อมูลลงหน่วยความจาแบบ
SD Card หรือ MicroSD Card หรือ Mini SD Card
- ต้องมี Software Development Kit (SDK)
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หรือ Application Programming Interface (API) ในรูปแบบ
แผ่น CD หรือ DVD ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง หรือสามารถ
Download จาก ว็บไซต์ผู้ผลิต
- ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านระบบการจัดการ
สิ่งแวดล้อม
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการ
หรือบริหารงานที่มีคุณภาพ
3. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่าน ครือข่าย (Network Video
Recorder) แบบ 16 ช่อง จานวน 1 ครื่อง ป็น งิน
61,000 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- ป็นอุปกรณ์ที่ผลิตมา พื่อบันทึกภาพจาก
กล้องวงจรปิดโดย ฉพาะ
- สามารถบันทึกและบีบอัดภาพได้ตามมาตรฐาน
MPEG4 หรือ H.264 หรือดีกว่า
- ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video
Interface Forum)
- มีช่อง ชื่อมต่อระบบ ครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า
1 ช่อง
- สามารถบันทึกภาพและส่งภาพ พื่อแสดงผลที่
ความละ อียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,920x1,080
pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel
- สามารถใช้งานกับมาตรฐาน “HTTP หรือ HTTPS”,
SMTP, “NTP หรือ SNTP”, SNMP, RTSP ได้ ป็นอย่างน้อย
- มีหน่วยจัด ก็บข้อมูลสาหรับกล้องวงจรปิดโดย ฉพาะ
(Surveillance Hard Disk) ชนิด SATA ขนาดความจุรวม
ไม่น้อยกว่า 16 TB
- มีช่อง ชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB จานวน
ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง
- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได้
- ต้องมี Software Development Kit (SDK) หรือ
Application Programming Interface (API) ในรูปแบบ
แผ่น CD หรือ DVD ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง หรือสามารถ
Download จาก ว็บไซต์ผู้ผลิต
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- สามารถแสดงภาพที่บันทึกจากกล้องโทรทัศน์
วงจรปิดผ่านระบบ ครือข่ายได้
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหาร
จัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ
4. อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ POE
(POE L2 Switch) ขนาด 8 ช่อง จานวน 1 ครื่อง
ป็น งิน 8,300 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- มีลักษณะการทางานไม่น้อยกว่า Layer 2
ของ OSI Model
- มี Switching Capacity ไม่น้อยกว่า 16 Gbps
- รองรับ Mac Address ได้ไม่น้อยกว่า
8,000 Mac Address
- มีช่อง ชื่อมต่อระบบ ครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า และสามารถทางาน
ได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at
(Power over Ethernet) ในช่อง ดียวกันได้ จานวน
ไม่น้อยกว่า 8 ช่อง
- สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านโปรแกรม
Web Browser ได้
- มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทางาน
ช่อง ชื่อมต่อระบบ ครือข่ายทุกช่อง
5. ตู้จัด ก็บอุปกรณ์ภายนอกอาคาร (CCTV Cabinet)
จานวน 1 ชุด ป็น งิน 7,200 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- ตู้ หล็กกันน้าอ นกประสงค์
- ป็นตู้ทึบไม่มีช่องระบายอากาศ
6. อุปกรณ์แปลงสัญญาณสายโครงข่ายใยแก้ว
(SFP Converter) จานวน 2 ชุด ๆ ละ 3,000 บาท
ป็น งิน 6,000 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- ป็นอุปกรณ์แปลงสัญญาณสายโครงข่าย
ใยแก้ว (SFP Converter)
- พื่อ ชื่อมต่ออุปกรณ์ ครือข่ายให้ได้ระยะ
ที่ไกลมากยิ่งขึ้น
7. สายนาสัญญาณโครงข่ายใยแก้วนาแสงขนาด
6 แกน (Fiber Optic Single Mode) จานวน 230 มตร ๆ
ละ 80 บาท ป็น งิน 18,400 บาท โดยมีคุณลักษณะ
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ดังนี้
- ป็นสายไฟ บอร์ออปติก UFC9306 แบบ 6 Core
ประ ภท Single-Mode มาตรฐาน OS2
- โครงสร้างวัสดุไม่มีส่วนใด ป็นตัวนาไฟฟ้า
(All-Dielectric) ติดตั้งได้ทั้งภายนอกและภายในอาคาร
- ฉนวนหุ้มสายใช้สาร PE
8. สายนาสัญญาณแบบทองแดงตี กลียวสาหรับ
ภายในอาคาร (UTP CAT5e) จานวน 260 มตร ๆ ละ
40 บาท ป็น งิน 10,400 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- ป็นสายนาสัญญาณที่ใช้ต่อกับคอมพิว ตอร์
และอุปกรณ์ ชื่อมต่อ ครือข่าย
- ป็นสายทองแดงที่มีความ ร็วที่ต่า
- ป็นสายที่ใช้ภายในอาคาร
9. สายนาสัญญาณแบบทองแดงตี กลียวสาหรับ
ภายนอกอาคาร (UTP CAT5e Outdoor) จานวน
260 มตร ๆ ละ 65 บาท ป็น งิน 16,900 บาท
โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- ป็นสายนาสัญญาณที่ใช้ต่อกับคอมพิว ตอร์
และอุปกรณ์ ชื่อมต่อ ครือข่าย
- ป็นสายทองแดงที่มีความ ร็วที่ต่า
- ป็นสายที่ใช้ภายนอกอาคาร
10. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch)
ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2 จานวน 1 ครื่อง ป็น งิน
21,000 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- มีลักษณะการทางานไม่น้อยกว่า Layer 2
ของ OSI Model
- มีช่อง ชื่อมต่อระบบ ครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า
24 ช่อง
- มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทางาน
ช่อง ชื่อมต่อระบบ ครือข่ายทุกช่อง
- รองรับ Mac Address ได้ไม่น้อยกว่า
16,000 Mac Address
- สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านทาง
โปรแกรม Web Browser ได้
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11. ครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 2 kVA จานวน
1 ครื่อง ป็น งิน 12,000 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- มีกาลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 2 kVA
(1,200 Watts)
- มีช่วงแรงดันไฟฟ้า Input (VAC)
ไม่น้อยกว่า 220+/-20%
- มีช่วงแรงดันไฟฟ้า Output (VAC)
ไม่มากกว่า 220+/-10%
- สามารถสารองไฟฟ้าที่ Full Load
ได้ไม่น้อยกว่า 5 นาที
12. ครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA
จานวน 1 ครื่อง ป็น งิน 2,500 บาท โดยมีคุณลักษณะ
ดังนี้
- มีกาลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA
(480 Watts)
- สามารถสารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
13. ตู้สาหรับจัด ก็บ ครื่องคอมพิว ตอร์และอุปกรณ์
แบบที่ 1 (ขนาด 36U) จานวน 1 ชุด ป็น งิน 18,000 บาท
โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- ป็นตู้ Rack ปิด ขนาด 19 นิ้ว 36U โดยมี
ความกว้างไม่น้อยกว่า 60 ซนติ มตร ความลึก
ไม่น้อยกว่า 80 ซนติ มตร และความสูงไม่น้อยกว่า
179 ซนติ มตร
- ผลิตจาก หล็กแผ่น คลือบสังกะสีแบบชุบ
ด้วยไฟฟ้า (Electro-galvanized steel sheet)
- มีช่อง สียบไฟฟ้า จานวนไม่น้อยกว่า
10 ช่อง
- มีพัดลมสาหรับระบายความร้อน ไม่น้อยกว่า
2 ตัว
14. โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV
ระดับความละ อียดจอภาพ 3840x2160 พิก ซล
ขนาด 55 นิ้ว จานวน 1 ครื่อง ป็น งิน 25,300 บาท
โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- ระดับความละ อียดของจอภาพ (Resolution)
3840x2160 (พิก ซล)
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- จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 55 นิ้ว
- แสดงภาพด้วยหลอดภาพ แบบ LED Backlight
- สามารถ ชื่อมต่อ อิน ตอร์ น็ตได้ (Smart TV)
- ช่องต่อ HDMI ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง พื่อการ
ชื่อมต่อสัญญาณภาพและ สียง
- ช่องต่อ USB ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง รองรับ
ไฟล์ภาพ พลง และภาพยนตร์
- มีตัวรับสัญญาณดิจิตอล (Digital) ในตัว
15. ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด โรง รียนภูแลนคาวิทยายน

จานวน

500,000 บาท
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พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบกล้องโทรทัศน์
วงจรปิดพร้อมติดตั้ง โรง รียนภูแลนคาวิทยายน จานวน
1 ระบบ ป็นครุภัณฑ์ที่ติดตั้งพร้อมกัน ป็นระบบ ไม่มีใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสานักงบประมาณ
ตั้งงบประมาณตามราคาทั้งตลาด แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561-2565) พิ่ม ติม ฉบับที่ 7 แก้ไขครั้งที่ 11/2563
ผ.03 หน้า 62 ข้อ 33 (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
รายละ อียดดังนี้
1.กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิด ครือข่าย แบบมุมมอง
คงที่ สาหรับติดตั้งภายในอาคาร สาหรับใช้ในงานรักษา
ความปลอดภัยทั่วไป จานวน 3 ตัว ๆ ละ 23,000 บาท ป็น งิน
69,000 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- มีความละ อียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า
1,920 x 1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel
- มี frame rate ไม่น้อยกว่า 25 ภาพต่อวินาที
(frame per second)
- ใช้ ทคโนโลยี IR-Cut filter หรือ Infrared
Cut-off Removable (ICR) สาหรับการบันทึกภาพได้ทั้ง
กลางวันและกลางคืนโดยอัตโนมัติ
- มีความไวแสงน้อยสุด ไม่มากกว่า 0.25 LUX
สาหรับการแสดงภาพสี (Color) และไม่มากกว่า 0.05 LUX
สาหรับการแสดงภาพขาวดา (Black/White)
- มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไม่น้อยกว่า
1/3 นิ้ว
- มีผลต่างค่าความยาวโฟกัสต่าสุดกับค่าความยาว
โฟกัสสูงสุดไม่น้อยกว่า 4.5 มิลลิ มตร
- สามารถตรวจจับความ คลื่อนไหวอัตโนมัติ
(Motion Detection) ได้
- สามารถแสดงรายละ อียดของภาพที่มี
ความแตกต่างของแสงมาก (Wide Dynamic Range
หรือ Super Dynamic Range) ได้
- สามารถส่งสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดง
ได้อย่างน้อย 2 แหล่ง
- ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video
Interface Forum)
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- สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน
H.264 ป็นอย่างน้อย
- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได้
- มีช่อง ชื่อมต่อระบบ ครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า และ สามารถทางานได้ตาม
มาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power over
Ethernet) ในช่อง ดียวกันได้
- สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP, HTTPS,
“NTP หรือ SNTP”, SNMP , RTSP , IEEE802.1X
ได้ ป็นอย่างน้อย
- มีช่องสาหรับบันทึกข้อมูลลงหน่วยความจาแบบ
SD Card หรือ MicroSD Card หรือ Mini SD Card
- ต้องมี Software Development Kit (SDK) หรือ
Application Programming Interface (API) ในรูปแบบ
แผ่น CD หรือ DVD ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง หรือสามารถ
Download จาก ว็บไซต์ผู้ผลิต
- ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านระบบการจัดการ
สิ่งแวดล้อม
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหาร
จัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ
2. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิด ครือข่าย แบบมุมมอง
คงที่สาหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สาหรับใช้ในงานรักษา
ความปลอดภัยทั่วไป จานวน 7 ตัว ๆ ละ 32,000 บาท
ป็น งิน 224,000 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- มีความละ อียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า
1,920 x 1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel
- มี frame rate ไม่น้อยกว่า 25 ภาพต่อวินาที
(frame per second)
- ใช้ ทคโนโลยี IR-Cut filter หรือ Infrared
Cut-off Removable (ICR) สาหรับการบันทึกภาพ
ได้ทั้งกลางวันและกลางคืนโดยอัตโนมัติ
- มีความไวแสงน้อยสุด ไม่มากกว่า 0.12 LUX
สาหรับการแสดงภาพสี (Color) และไม่มากกว่า 0.05 LUX
สาหรับการแสดงภาพขาวดา (Black/White)
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- มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไม่น้อยกว่า
1/3 นิ้ว
- มีผลต่างค่าความยาวโฟกัสต่าสุดกับค่าความยาว
โฟกัสสูงสุดไม่น้อยกว่า 4.5 มิลลิ มตร
- สามารถตรวจจับความ คลื่อนไหวอัตโนมัติ
(Motion Detection) ได้
- สามารถแสดงรายละ อียดของภาพที่มีความ
แตกต่างของแสงมาก (Wide Dynamic Range หรือ
Super Dynamic Range) ได้
- สามารถส่งสัญญาณภาพ (Streaming)
ไปแสดงได้อย่างน้อย 2 แหล่ง
- ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network
Video Interface Forum)
- สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน
H.264 ป็นอย่างน้อย
- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได้
- มีช่อง ชื่อมต่อระบบ ครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า และ สามารถทางานได้
ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at
(Power over Ethernet) ในช่อง ดียวกันได้
- ตัวกล้องได้มาตรฐาน IP66 หรือติดตั้งอุปกรณ์ พิ่ม ติม
สาหรับหุ้มกล้อง (Housing) ที่ได้มาตรฐาน IP66 หรือดีกว่า
- สามารถทางานได้ที่อุณหภูมิ -10 องศา ซล ซียส
ถึง 50 องศา ซล ซียส ป็นอย่างน้อย
- สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP, HTTPS,
“NTP หรือ SNTP”, SNMP, RTSP, IEEE802.1X ได้ ป็นอย่าง
น้อย
- มีช่องสาหรับบันทึกข้อมูลลงหน่วยความจาแบบ
SD Card หรือ MicroSD Card หรือ Mini SD Card
- ต้องมี Software Development Kit (SDK)
หรือ Application Programming Interface (API) ในรูปแบบ
แผ่น CD หรือ DVD ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง หรือสามารถ
Download จาก ว็บไซต์ผู้ผลิต
- ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านระบบการจัดการ
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สิ่งแวดล้อม
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการ
หรือบริหารงานที่มีคุณภาพ
3. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่าน ครือข่าย (Network Video
Recorder) แบบ 16 ช่อง จานวน 1 ครื่อง ป็น งิน
61,000 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- ป็นอุปกรณ์ที่ผลิตมา พื่อบันทึกภาพจาก
กล้องวงจรปิดโดย ฉพาะ
- สามารถบันทึกและบีบอัดภาพได้ตามมาตรฐาน
MPEG4 หรือ H.264 หรือดีกว่า
- ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video
Interface Forum)
- มีช่อง ชื่อมต่อระบบ ครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า
1 ช่อง
- สามารถบันทึกภาพและส่งภาพ พื่อแสดงผลที่
ความละ อียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,920x1,080
pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel
- สามารถใช้งานกับมาตรฐาน “HTTP หรือ HTTPS”,
SMTP, “NTP หรือ SNTP”, SNMP, RTSP ได้ ป็นอย่างน้อย
- มีหน่วยจัด ก็บข้อมูลสาหรับกล้องวงจรปิดโดย ฉพาะ
(Surveillance Hard Disk) ชนิด SATA ขนาดความจุรวม
ไม่น้อยกว่า 16 TB
- มีช่อง ชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB จานวน
ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง
- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได้
- ต้องมี Software Development Kit (SDK) หรือ
Application Programming Interface (API) ในรูปแบบ
แผ่น CD หรือ DVD ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง หรือสามารถ
Download จาก ว็บไซต์ผู้ผลิต
- สามารถแสดงภาพที่บันทึกจากกล้องโทรทัศน์
วงจรปิดผ่านระบบ ครือข่ายได้
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหาร
จัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ
4. อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ POE

หน้า : 253/459
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(POE L2 Switch) ขนาด 8 ช่อง จานวน 1 ครื่อง
ป็น งิน 8,300 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- มีลักษณะการทางานไม่น้อยกว่า Layer 2
ของ OSI Model
- มี Switching Capacity ไม่น้อยกว่า 16 Gbps
- รองรับ Mac Address ได้ไม่น้อยกว่า
8,000 Mac Address
- มีช่อง ชื่อมต่อระบบ ครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า และสามารถทางาน
ได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at
(Power over Ethernet) ในช่อง ดียวกันได้ จานวน
ไม่น้อยกว่า 8 ช่อง
- สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านโปรแกรม
Web Browser ได้
- มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทางาน
ช่อง ชื่อมต่อระบบ ครือข่ายทุกช่อง
5. ตู้จัด ก็บอุปกรณ์ภายนอกอาคาร (CCTV Cabinet)
จานวน 1 ชุด ป็น งิน 7,200 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- ตู้ หล็กกันน้าอ นกประสงค์
- ป็นตู้ทึบไม่มีช่องระบายอากาศ
6. อุปกรณ์แปลงสัญญาณสายโครงข่ายใยแก้ว
(SFP Converter) จานวน 2 ชุด ๆ ละ 3,000 บาท
ป็น งิน 6,000 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- ป็นอุปกรณ์แปลงสัญญาณสายโครงข่าย
ใยแก้ว (SFP Converter)
- พื่อ ชื่อมต่ออุปกรณ์ ครือข่ายให้ได้ระยะ
ที่ไกลมากยิ่งขึ้น
7. สายนาสัญญาณโครงข่ายใยแก้วนาแสงขนาด
6 แกน (Fiber Optic Single Mode) จานวน 230 มตร ๆ
ละ 80 บาท ป็น งิน 18,400 บาท โดยมีคุณลักษณะ
ดังนี้
- ป็นสายไฟ บอร์ออปติก UFC9306 แบบ 6 Core
ประ ภท Single-Mode มาตรฐาน OS2
- โครงสร้างวัสดุไม่มีส่วนใด ป็นตัวนาไฟฟ้า
(All-Dielectric) ติดตั้งได้ทั้งภายนอกและภายในอาคาร
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- ฉนวนหุ้มสายใช้สาร PE
8. สายนาสัญญาณแบบทองแดงตี กลียวสาหรับ
ภายในอาคาร (UTP CAT5e) จานวน 260 มตร ๆ ละ
40 บาท ป็น งิน 10,400 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- ป็นสายนาสัญญาณที่ใช้ต่อกับคอมพิว ตอร์
และอุปกรณ์ ชื่อมต่อ ครือข่าย
- ป็นสายทองแดงที่มีความ ร็วที่ต่า
- ป็นสายที่ใช้ภายในอาคาร
9. สายนาสัญญาณแบบทองแดงตี กลียวสาหรับ
ภายนอกอาคาร (UTP CAT5e Outdoor) จานวน
260 มตร ๆ ละ 65 บาท ป็น งิน 16,900 บาท
โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- ป็นสายนาสัญญาณที่ใช้ต่อกับคอมพิว ตอร์
และอุปกรณ์ ชื่อมต่อ ครือข่าย
- ป็นสายทองแดงที่มีความ ร็วที่ต่า
- ป็นสายที่ใช้ภายนอกอาคาร
10. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch)
ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2 จานวน 1 ครื่อง ป็น งิน
21,000 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- มีลักษณะการทางานไม่น้อยกว่า Layer 2
ของ OSI Model
- มีช่อง ชื่อมต่อระบบ ครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า
24 ช่อง
- มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทางาน
ช่อง ชื่อมต่อระบบ ครือข่ายทุกช่อง
- รองรับ Mac Address ได้ไม่น้อยกว่า
16,000 Mac Address
- สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านทาง
โปรแกรม Web Browser ได้
11. ครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 2 kVA จานวน
1 ครื่อง ป็น งิน 12,000 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- มีกาลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 2 kVA
(1,200 Watts)
- มีช่วงแรงดันไฟฟ้า Input (VAC)
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ไม่น้อยกว่า 220+/-20%
- มีช่วงแรงดันไฟฟ้า Output (VAC)
ไม่มากกว่า 220+/-10%
- สามารถสารองไฟฟ้าที่ Full Load
ได้ไม่น้อยกว่า 5 นาที
12. ครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA
จานวน 1 ครื่อง ป็น งิน 2,500 บาท โดยมีคุณลักษณะ
ดังนี้
- มีกาลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA
(480 Watts)
- สามารถสารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
13. ตู้สาหรับจัด ก็บ ครื่องคอมพิว ตอร์และอุปกรณ์
แบบที่ 1 (ขนาด 36U) จานวน 1 ชุด ป็น งิน 18,000 บาท
โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- ป็นตู้ Rack ปิด ขนาด 19 นิ้ว 36U โดยมี
ความกว้างไม่น้อยกว่า 60 ซนติ มตร ความลึก
ไม่น้อยกว่า 80 ซนติ มตร และความสูงไม่น้อยกว่า
179 ซนติ มตร
- ผลิตจาก หล็กแผ่น คลือบสังกะสีแบบชุบ
ด้วยไฟฟ้า (Electro-galvanized steel sheet)
- มีช่อง สียบไฟฟ้า จานวนไม่น้อยกว่า
10 ช่อง
- มีพัดลมสาหรับระบายความร้อน ไม่น้อยกว่า
2 ตัว
14. โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV
ระดับความละ อียดจอภาพ 3840x2160 พิก ซล
ขนาด 55 นิ้ว จานวน 1 ครื่อง ป็น งิน 25,300 บาท
โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- ระดับความละ อียดของจอภาพ (Resolution)
3840x2160 (พิก ซล)
- จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 55 นิ้ว
- แสดงภาพด้วยหลอดภาพ แบบ LED Backlight
- สามารถ ชื่อมต่อ อิน ตอร์ น็ตได้ (Smart TV)
- ช่องต่อ HDMI ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง พื่อการ
ชื่อมต่อสัญญาณภาพและ สียง
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- ช่องต่อ USB ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง รองรับ
ไฟล์ภาพ พลง และภาพยนตร์
- มีตัวรับสัญญาณดิจิตอล (Digital) ในตัว
16. ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด โรง รียนมัธยมชัยมงคลรังงาม
พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบกล้องโทรทัศน์
วงจรปิดพร้อมติดตั้ง โรง รียนมัธยมชัยมงคลรังงาม จานวน
1 ระบบ ป็นครุภัณฑ์ที่ติดตั้งพร้อมกัน ป็นระบบ ไม่มีใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสานักงบประมาณ
ตั้งงบประมาณตามราคาทั้งตลาด แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561-2565) พิ่ม ติม ฉบับที่ 7 แก้ไขครั้งที่ 11/2563
ผ.03 หน้า 65 ข้อ 34 (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
รายละ อียดดังนี้
1.กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิด ครือข่าย แบบมุมมอง
คงที่ สาหรับติดตั้งภายในอาคาร สาหรับใช้ในงานรักษา
ความปลอดภัยทั่วไป จานวน 3 ตัว ๆ ละ 23,000 บาท ป็น งิน
69,000 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- มีความละ อียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า
1,920 x 1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel
- มี frame rate ไม่น้อยกว่า 25 ภาพต่อวินาที
(frame per second)
- ใช้ ทคโนโลยี IR-Cut filter หรือ Infrared
Cut-off Removable (ICR) สาหรับการบันทึกภาพได้ทั้ง
กลางวันและกลางคืนโดยอัตโนมัติ
- มีความไวแสงน้อยสุด ไม่มากกว่า 0.25 LUX
สาหรับการแสดงภาพสี (Color) และไม่มากกว่า 0.05 LUX
สาหรับการแสดงภาพขาวดา (Black/White)
- มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไม่น้อยกว่า
1/3 นิ้ว
- มีผลต่างค่าความยาวโฟกัสต่าสุดกับค่าความยาว
โฟกัสสูงสุดไม่น้อยกว่า 4.5 มิลลิ มตร
- สามารถตรวจจับความ คลื่อนไหวอัตโนมัติ
(Motion Detection) ได้
- สามารถแสดงรายละ อียดของภาพที่มี
ความแตกต่างของแสงมาก (Wide Dynamic Range

จานวน

500,000 บาท
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หรือ Super Dynamic Range) ได้
- สามารถส่งสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดง
ได้อย่างน้อย 2 แหล่ง
- ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video
Interface Forum)
- สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน
H.264 ป็นอย่างน้อย
- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได้
- มีช่อง ชื่อมต่อระบบ ครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า และ สามารถทางานได้ตาม
มาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power over
Ethernet) ในช่อง ดียวกันได้
- สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP, HTTPS,
“NTP หรือ SNTP”, SNMP , RTSP , IEEE802.1X
ได้ ป็นอย่างน้อย
- มีช่องสาหรับบันทึกข้อมูลลงหน่วยความจาแบบ
SD Card หรือ MicroSD Card หรือ Mini SD Card
- ต้องมี Software Development Kit (SDK) หรือ
Application Programming Interface (API) ในรูปแบบ
แผ่น CD หรือ DVD ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง หรือสามารถ
Download จาก ว็บไซต์ผู้ผลิต
- ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านระบบการจัดการ
สิ่งแวดล้อม
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหาร
จัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ
2. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิด ครือข่าย แบบมุมมอง
คงที่สาหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สาหรับใช้ในงานรักษา
ความปลอดภัยทั่วไป จานวน 7 ตัว ๆ ละ 32,000 บาท
ป็น งิน 224,000 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- มีความละ อียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า
1,920 x 1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel
- มี frame rate ไม่น้อยกว่า 25 ภาพต่อวินาที
(frame per second)
- ใช้ ทคโนโลยี IR-Cut filter หรือ Infrared
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Cut-off Removable (ICR) สาหรับการบันทึกภาพ
ได้ทั้งกลางวันและกลางคืนโดยอัตโนมัติ
- มีความไวแสงน้อยสุด ไม่มากกว่า 0.12 LUX
สาหรับการแสดงภาพสี (Color) และไม่มากกว่า 0.05 LUX
สาหรับการแสดงภาพขาวดา (Black/White)
- มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไม่น้อยกว่า
1/3 นิ้ว
- มีผลต่างค่าความยาวโฟกัสต่าสุดกับค่าความยาว
โฟกัสสูงสุดไม่น้อยกว่า 4.5 มิลลิ มตร
- สามารถตรวจจับความ คลื่อนไหวอัตโนมัติ
(Motion Detection) ได้
- สามารถแสดงรายละ อียดของภาพที่มีความ
แตกต่างของแสงมาก (Wide Dynamic Range หรือ
Super Dynamic Range) ได้
- สามารถส่งสัญญาณภาพ (Streaming)
ไปแสดงได้อย่างน้อย 2 แหล่ง
- ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network
Video Interface Forum)
- สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน
H.264 ป็นอย่างน้อย
- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได้
- มีช่อง ชื่อมต่อระบบ ครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า และ สามารถทางานได้
ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at
(Power over Ethernet) ในช่อง ดียวกันได้
- ตัวกล้องได้มาตรฐาน IP66 หรือติดตั้งอุปกรณ์ พิ่ม ติม
สาหรับหุ้มกล้อง (Housing) ที่ได้มาตรฐาน IP66 หรือดีกว่า
- สามารถทางานได้ที่อุณหภูมิ -10 องศา ซล ซียส
ถึง 50 องศา ซล ซียส ป็นอย่างน้อย
- สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP, HTTPS,
“NTP หรือ SNTP”, SNMP, RTSP, IEEE802.1X ได้ ป็นอย่าง
น้อย
- มีช่องสาหรับบันทึกข้อมูลลงหน่วยความจาแบบ
SD Card หรือ MicroSD Card หรือ Mini SD Card
- ต้องมี Software Development Kit (SDK)
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หรือ Application Programming Interface (API) ในรูปแบบ
แผ่น CD หรือ DVD ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง หรือสามารถ
Download จาก ว็บไซต์ผู้ผลิต
- ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านระบบการจัดการ
สิ่งแวดล้อม
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการ
หรือบริหารงานที่มีคุณภาพ
3. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่าน ครือข่าย (Network Video
Recorder) แบบ 16 ช่อง จานวน 1 ครื่อง ป็น งิน
61,000 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- ป็นอุปกรณ์ที่ผลิตมา พื่อบันทึกภาพจาก
กล้องวงจรปิดโดย ฉพาะ
- สามารถบันทึกและบีบอัดภาพได้ตามมาตรฐาน
MPEG4 หรือ H.264 หรือดีกว่า
- ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video
Interface Forum)
- มีช่อง ชื่อมต่อระบบ ครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า
1 ช่อง
- สามารถบันทึกภาพและส่งภาพ พื่อแสดงผลที่
ความละ อียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,920x1,080
pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel
- สามารถใช้งานกับมาตรฐาน “HTTP หรือ HTTPS”,
SMTP, “NTP หรือ SNTP”, SNMP, RTSP ได้ ป็นอย่างน้อย
- มีหน่วยจัด ก็บข้อมูลสาหรับกล้องวงจรปิดโดย ฉพาะ
(Surveillance Hard Disk) ชนิด SATA ขนาดความจุรวม
ไม่น้อยกว่า 16 TB
- มีช่อง ชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB จานวน
ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง
- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได้
- ต้องมี Software Development Kit (SDK) หรือ
Application Programming Interface (API) ในรูปแบบ
แผ่น CD หรือ DVD ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง หรือสามารถ
Download จาก ว็บไซต์ผู้ผลิต
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- สามารถแสดงภาพที่บันทึกจากกล้องโทรทัศน์
วงจรปิดผ่านระบบ ครือข่ายได้
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหาร
จัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ
4. อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ POE
(POE L2 Switch) ขนาด 8 ช่อง จานวน 1 ครื่อง
ป็น งิน 8,300 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- มีลักษณะการทางานไม่น้อยกว่า Layer 2
ของ OSI Model
- มี Switching Capacity ไม่น้อยกว่า 16 Gbps
- รองรับ Mac Address ได้ไม่น้อยกว่า
8,000 Mac Address
- มีช่อง ชื่อมต่อระบบ ครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า และสามารถทางาน
ได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at
(Power over Ethernet) ในช่อง ดียวกันได้ จานวน
ไม่น้อยกว่า 8 ช่อง
- สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านโปรแกรม
Web Browser ได้
- มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทางาน
ช่อง ชื่อมต่อระบบ ครือข่ายทุกช่อง
5. ตู้จัด ก็บอุปกรณ์ภายนอกอาคาร (CCTV Cabinet)
จานวน 1 ชุด ป็น งิน 7,200 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- ตู้ หล็กกันน้าอ นกประสงค์
- ป็นตู้ทึบไม่มีช่องระบายอากาศ
6. อุปกรณ์แปลงสัญญาณสายโครงข่ายใยแก้ว
(SFP Converter) จานวน 2 ชุด ๆ ละ 3,000 บาท
ป็น งิน 6,000 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- ป็นอุปกรณ์แปลงสัญญาณสายโครงข่าย
ใยแก้ว (SFP Converter)
- พื่อ ชื่อมต่ออุปกรณ์ ครือข่ายให้ได้ระยะ
ที่ไกลมากยิ่งขึ้น
7. สายนาสัญญาณโครงข่ายใยแก้วนาแสงขนาด
6 แกน (Fiber Optic Single Mode) จานวน 230 มตร ๆ
ละ 80 บาท ป็น งิน 18,400 บาท โดยมีคุณลักษณะ
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ดังนี้
- ป็นสายไฟ บอร์ออปติก UFC9306 แบบ 6 Core
ประ ภท Single-Mode มาตรฐาน OS2
- โครงสร้างวัสดุไม่มีส่วนใด ป็นตัวนาไฟฟ้า
(All-Dielectric) ติดตั้งได้ทั้งภายนอกและภายในอาคาร
- ฉนวนหุ้มสายใช้สาร PE
8. สายนาสัญญาณแบบทองแดงตี กลียวสาหรับ
ภายในอาคาร (UTP CAT5e) จานวน 260 มตร ๆ ละ
40 บาท ป็น งิน 10,400 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- ป็นสายนาสัญญาณที่ใช้ต่อกับคอมพิว ตอร์
และอุปกรณ์ ชื่อมต่อ ครือข่าย
- ป็นสายทองแดงที่มีความ ร็วที่ต่า
- ป็นสายที่ใช้ภายในอาคาร
9. สายนาสัญญาณแบบทองแดงตี กลียวสาหรับ
ภายนอกอาคาร (UTP CAT5e Outdoor) จานวน
260 มตร ๆ ละ 65 บาท ป็น งิน 16,900 บาท
โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- ป็นสายนาสัญญาณที่ใช้ต่อกับคอมพิว ตอร์
และอุปกรณ์ ชื่อมต่อ ครือข่าย
- ป็นสายทองแดงที่มีความ ร็วที่ต่า
- ป็นสายที่ใช้ภายนอกอาคาร
10. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch)
ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2 จานวน 1 ครื่อง ป็น งิน
21,000 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- มีลักษณะการทางานไม่น้อยกว่า Layer 2
ของ OSI Model
- มีช่อง ชื่อมต่อระบบ ครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า
24 ช่อง
- มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทางาน
ช่อง ชื่อมต่อระบบ ครือข่ายทุกช่อง
- รองรับ Mac Address ได้ไม่น้อยกว่า
16,000 Mac Address
- สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านทาง
โปรแกรม Web Browser ได้
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11. ครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 2 kVA จานวน
1 ครื่อง ป็น งิน 12,000 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- มีกาลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 2 kVA
(1,200 Watts)
- มีช่วงแรงดันไฟฟ้า Input (VAC)
ไม่น้อยกว่า 220+/-20%
- มีช่วงแรงดันไฟฟ้า Output (VAC)
ไม่มากกว่า 220+/-10%
- สามารถสารองไฟฟ้าที่ Full Load
ได้ไม่น้อยกว่า 5 นาที
12. ครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA
จานวน 1 ครื่อง ป็น งิน 2,500 บาท โดยมีคุณลักษณะ
ดังนี้
- มีกาลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA
(480 Watts)
- สามารถสารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
13. ตู้สาหรับจัด ก็บ ครื่องคอมพิว ตอร์และอุปกรณ์
แบบที่ 1 (ขนาด 36U) จานวน 1 ชุด ป็น งิน 18,000 บาท
โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- ป็นตู้ Rack ปิด ขนาด 19 นิ้ว 36U โดยมี
ความกว้างไม่น้อยกว่า 60 ซนติ มตร ความลึก
ไม่น้อยกว่า 80 ซนติ มตร และความสูงไม่น้อยกว่า
179 ซนติ มตร
- ผลิตจาก หล็กแผ่น คลือบสังกะสีแบบชุบ
ด้วยไฟฟ้า (Electro-galvanized steel sheet)
- มีช่อง สียบไฟฟ้า จานวนไม่น้อยกว่า
10 ช่อง
- มีพัดลมสาหรับระบายความร้อน ไม่น้อยกว่า
2 ตัว
14. โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV
ระดับความละ อียดจอภาพ 3840x2160 พิก ซล
ขนาด 55 นิ้ว จานวน 1 ครื่อง ป็น งิน 25,300 บาท
โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- ระดับความละ อียดของจอภาพ (Resolution)
3840x2160 (พิก ซล)
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- จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 55 นิ้ว
- แสดงภาพด้วยหลอดภาพ แบบ LED Backlight
- สามารถ ชื่อมต่อ อิน ตอร์ น็ตได้ (Smart TV)
- ช่องต่อ HDMI ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง พื่อการ
ชื่อมต่อสัญญาณภาพและ สียง
- ช่องต่อ USB ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง รองรับ
ไฟล์ภาพ พลง และภาพยนตร์
- มีตัวรับสัญญาณดิจิตอล (Digital) ในตัว
17. ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด โรง รียนมัธยมบ้านแก้งวิทยา

จานวน

500,000 บาท
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พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบกล้องโทรทัศน์
วงจรปิดพร้อมติดตั้ง โรง รียนมัธยมบ้านแก้งวิทยา จานวน
1 ระบบ ป็นครุภัณฑ์ที่ติดตั้งพร้อมกัน ป็นระบบ ไม่มีใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสานักงบประมาณ
ตั้งงบประมาณตามราคาทั้งตลาด แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561-2565) พิ่ม ติม ฉบับที่ 7 แก้ไขครั้งที่ 11/2563
ผ.03 หน้า 68 ข้อ 35 (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
รายละ อียดดังนี้
1.กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิด ครือข่าย แบบมุมมอง
คงที่ สาหรับติดตั้งภายในอาคาร สาหรับใช้ในงานรักษา
ความปลอดภัยทั่วไป จานวน 3 ตัว ๆ ละ 23,000 บาท ป็น งิน
69,000 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- มีความละ อียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า
1,920 x 1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel
- มี frame rate ไม่น้อยกว่า 25 ภาพต่อวินาที
(frame per second)
- ใช้ ทคโนโลยี IR-Cut filter หรือ Infrared
Cut-off Removable (ICR) สาหรับการบันทึกภาพได้ทั้ง
กลางวันและกลางคืนโดยอัตโนมัติ
- มีความไวแสงน้อยสุด ไม่มากกว่า 0.25 LUX
สาหรับการแสดงภาพสี (Color) และไม่มากกว่า 0.05 LUX
สาหรับการแสดงภาพขาวดา (Black/White)
- มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไม่น้อยกว่า
1/3 นิ้ว
- มีผลต่างค่าความยาวโฟกัสต่าสุดกับค่าความยาว
โฟกัสสูงสุดไม่น้อยกว่า 4.5 มิลลิ มตร
- สามารถตรวจจับความ คลื่อนไหวอัตโนมัติ
(Motion Detection) ได้
- สามารถแสดงรายละ อียดของภาพที่มี
ความแตกต่างของแสงมาก (Wide Dynamic Range
หรือ Super Dynamic Range) ได้
- สามารถส่งสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดง
ได้อย่างน้อย 2 แหล่ง
- ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video
Interface Forum)
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- สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน
H.264 ป็นอย่างน้อย
- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได้
- มีช่อง ชื่อมต่อระบบ ครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า และ สามารถทางานได้ตาม
มาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power over
Ethernet) ในช่อง ดียวกันได้
- สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP, HTTPS,
“NTP หรือ SNTP”, SNMP , RTSP , IEEE802.1X
ได้ ป็นอย่างน้อย
- มีช่องสาหรับบันทึกข้อมูลลงหน่วยความจาแบบ
SD Card หรือ MicroSD Card หรือ Mini SD Card
- ต้องมี Software Development Kit (SDK) หรือ
Application Programming Interface (API) ในรูปแบบ
แผ่น CD หรือ DVD ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง หรือสามารถ
Download จาก ว็บไซต์ผู้ผลิต
- ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านระบบการจัดการ
สิ่งแวดล้อม
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหาร
จัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ
2. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิด ครือข่าย แบบมุมมอง
คงที่สาหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สาหรับใช้ในงานรักษา
ความปลอดภัยทั่วไป จานวน 7 ตัว ๆ ละ 32,000 บาท
ป็น งิน 224,000 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- มีความละ อียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า
1,920 x 1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel
- มี frame rate ไม่น้อยกว่า 25 ภาพต่อวินาที
(frame per second)
- ใช้ ทคโนโลยี IR-Cut filter หรือ Infrared
Cut-off Removable (ICR) สาหรับการบันทึกภาพ
ได้ทั้งกลางวันและกลางคืนโดยอัตโนมัติ
- มีความไวแสงน้อยสุด ไม่มากกว่า 0.12 LUX
สาหรับการแสดงภาพสี (Color) และไม่มากกว่า 0.05 LUX
สาหรับการแสดงภาพขาวดา (Black/White)
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- มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไม่น้อยกว่า
1/3 นิ้ว
- มีผลต่างค่าความยาวโฟกัสต่าสุดกับค่าความยาว
โฟกัสสูงสุดไม่น้อยกว่า 4.5 มิลลิ มตร
- สามารถตรวจจับความ คลื่อนไหวอัตโนมัติ
(Motion Detection) ได้
- สามารถแสดงรายละ อียดของภาพที่มีความ
แตกต่างของแสงมาก (Wide Dynamic Range หรือ
Super Dynamic Range) ได้
- สามารถส่งสัญญาณภาพ (Streaming)
ไปแสดงได้อย่างน้อย 2 แหล่ง
- ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network
Video Interface Forum)
- สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน
H.264 ป็นอย่างน้อย
- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได้
- มีช่อง ชื่อมต่อระบบ ครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า และ สามารถทางานได้
ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at
(Power over Ethernet) ในช่อง ดียวกันได้
- ตัวกล้องได้มาตรฐาน IP66 หรือติดตั้งอุปกรณ์ พิ่ม ติม
สาหรับหุ้มกล้อง (Housing) ที่ได้มาตรฐาน IP66 หรือดีกว่า
- สามารถทางานได้ที่อุณหภูมิ -10 องศา ซล ซียส
ถึง 50 องศา ซล ซียส ป็นอย่างน้อย
- สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP, HTTPS,
“NTP หรือ SNTP”, SNMP, RTSP, IEEE802.1X ได้ ป็นอย่าง
น้อย
- มีช่องสาหรับบันทึกข้อมูลลงหน่วยความจาแบบ
SD Card หรือ MicroSD Card หรือ Mini SD Card
- ต้องมี Software Development Kit (SDK)
หรือ Application Programming Interface (API) ในรูปแบบ
แผ่น CD หรือ DVD ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง หรือสามารถ
Download จาก ว็บไซต์ผู้ผลิต
- ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านระบบการจัดการ
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สิ่งแวดล้อม
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการ
หรือบริหารงานที่มีคุณภาพ
3. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่าน ครือข่าย (Network Video
Recorder) แบบ 16 ช่อง จานวน 1 ครื่อง ป็น งิน
61,000 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- ป็นอุปกรณ์ที่ผลิตมา พื่อบันทึกภาพจาก
กล้องวงจรปิดโดย ฉพาะ
- สามารถบันทึกและบีบอัดภาพได้ตามมาตรฐาน
MPEG4 หรือ H.264 หรือดีกว่า
- ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video
Interface Forum)
- มีช่อง ชื่อมต่อระบบ ครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า
1 ช่อง
- สามารถบันทึกภาพและส่งภาพ พื่อแสดงผลที่
ความละ อียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,920x1,080
pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel
- สามารถใช้งานกับมาตรฐาน “HTTP หรือ HTTPS”,
SMTP, “NTP หรือ SNTP”, SNMP, RTSP ได้ ป็นอย่างน้อย
- มีหน่วยจัด ก็บข้อมูลสาหรับกล้องวงจรปิดโดย ฉพาะ
(Surveillance Hard Disk) ชนิด SATA ขนาดความจุรวม
ไม่น้อยกว่า 16 TB
- มีช่อง ชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB จานวน
ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง
- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได้
- ต้องมี Software Development Kit (SDK) หรือ
Application Programming Interface (API) ในรูปแบบ
แผ่น CD หรือ DVD ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง หรือสามารถ
Download จาก ว็บไซต์ผู้ผลิต
- สามารถแสดงภาพที่บันทึกจากกล้องโทรทัศน์
วงจรปิดผ่านระบบ ครือข่ายได้
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหาร
จัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ
4. อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ POE
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(POE L2 Switch) ขนาด 8 ช่อง จานวน 1 ครื่อง
ป็น งิน 8,300 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- มีลักษณะการทางานไม่น้อยกว่า Layer 2
ของ OSI Model
- มี Switching Capacity ไม่น้อยกว่า 16 Gbps
- รองรับ Mac Address ได้ไม่น้อยกว่า
8,000 Mac Address
- มีช่อง ชื่อมต่อระบบ ครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า และสามารถทางาน
ได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at
(Power over Ethernet) ในช่อง ดียวกันได้ จานวน
ไม่น้อยกว่า 8 ช่อง
- สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านโปรแกรม
Web Browser ได้
- มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทางาน
ช่อง ชื่อมต่อระบบ ครือข่ายทุกช่อง
5. ตู้จัด ก็บอุปกรณ์ภายนอกอาคาร (CCTV Cabinet)
จานวน 1 ชุด ป็น งิน 7,200 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- ตู้ หล็กกันน้าอ นกประสงค์
- ป็นตู้ทึบไม่มีช่องระบายอากาศ
6. อุปกรณ์แปลงสัญญาณสายโครงข่ายใยแก้ว
(SFP Converter) จานวน 2 ชุด ๆ ละ 3,000 บาท
ป็น งิน 6,000 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- ป็นอุปกรณ์แปลงสัญญาณสายโครงข่าย
ใยแก้ว (SFP Converter)
- พื่อ ชื่อมต่ออุปกรณ์ ครือข่ายให้ได้ระยะ
ที่ไกลมากยิ่งขึ้น
7. สายนาสัญญาณโครงข่ายใยแก้วนาแสงขนาด
6 แกน (Fiber Optic Single Mode) จานวน 230 มตร ๆ
ละ 80 บาท ป็น งิน 18,400 บาท โดยมีคุณลักษณะ
ดังนี้
- ป็นสายไฟ บอร์ออปติก UFC9306 แบบ 6 Core
ประ ภท Single-Mode มาตรฐาน OS2
- โครงสร้างวัสดุไม่มีส่วนใด ป็นตัวนาไฟฟ้า
(All-Dielectric) ติดตั้งได้ทั้งภายนอกและภายในอาคาร
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- ฉนวนหุ้มสายใช้สาร PE
8. สายนาสัญญาณแบบทองแดงตี กลียวสาหรับ
ภายในอาคาร (UTP CAT5e) จานวน 260 มตร ๆ ละ
40 บาท ป็น งิน 10,400 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- ป็นสายนาสัญญาณที่ใช้ต่อกับคอมพิว ตอร์
และอุปกรณ์ ชื่อมต่อ ครือข่าย
- ป็นสายทองแดงที่มีความ ร็วที่ต่า
- ป็นสายที่ใช้ภายในอาคาร
9. สายนาสัญญาณแบบทองแดงตี กลียวสาหรับ
ภายนอกอาคาร (UTP CAT5e Outdoor) จานวน
260 มตร ๆ ละ 65 บาท ป็น งิน 16,900 บาท
โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- ป็นสายนาสัญญาณที่ใช้ต่อกับคอมพิว ตอร์
และอุปกรณ์ ชื่อมต่อ ครือข่าย
- ป็นสายทองแดงที่มีความ ร็วที่ต่า
- ป็นสายที่ใช้ภายนอกอาคาร
10. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch)
ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2 จานวน 1 ครื่อง ป็น งิน
21,000 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- มีลักษณะการทางานไม่น้อยกว่า Layer 2
ของ OSI Model
- มีช่อง ชื่อมต่อระบบ ครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า
24 ช่อง
- มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทางาน
ช่อง ชื่อมต่อระบบ ครือข่ายทุกช่อง
- รองรับ Mac Address ได้ไม่น้อยกว่า
16,000 Mac Address
- สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านทาง
โปรแกรม Web Browser ได้
11. ครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 2 kVA จานวน
1 ครื่อง ป็น งิน 12,000 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- มีกาลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 2 kVA
(1,200 Watts)
- มีช่วงแรงดันไฟฟ้า Input (VAC)

หน้า : 270/459

419
วันที่พิมพ์ : 2/9/2563 19:14:58

ไม่น้อยกว่า 220+/-20%
- มีช่วงแรงดันไฟฟ้า Output (VAC)
ไม่มากกว่า 220+/-10%
- สามารถสารองไฟฟ้าที่ Full Load
ได้ไม่น้อยกว่า 5 นาที
12. ครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA
จานวน 1 ครื่อง ป็น งิน 2,500 บาท โดยมีคุณลักษณะ
ดังนี้
- มีกาลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA
(480 Watts)
- สามารถสารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
13. ตู้สาหรับจัด ก็บ ครื่องคอมพิว ตอร์และอุปกรณ์
แบบที่ 1 (ขนาด 36U) จานวน 1 ชุด ป็น งิน 18,000 บาท
โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- ป็นตู้ Rack ปิด ขนาด 19 นิ้ว 36U โดยมี
ความกว้างไม่น้อยกว่า 60 ซนติ มตร ความลึก
ไม่น้อยกว่า 80 ซนติ มตร และความสูงไม่น้อยกว่า
179 ซนติ มตร
- ผลิตจาก หล็กแผ่น คลือบสังกะสีแบบชุบ
ด้วยไฟฟ้า (Electro-galvanized steel sheet)
- มีช่อง สียบไฟฟ้า จานวนไม่น้อยกว่า
10 ช่อง
- มีพัดลมสาหรับระบายความร้อน ไม่น้อยกว่า
2 ตัว
14. โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV
ระดับความละ อียดจอภาพ 3840x2160 พิก ซล
ขนาด 55 นิ้ว จานวน 1 ครื่อง ป็น งิน 25,300 บาท
โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- ระดับความละ อียดของจอภาพ (Resolution)
3840x2160 (พิก ซล)
- จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 55 นิ้ว
- แสดงภาพด้วยหลอดภาพ แบบ LED Backlight
- สามารถ ชื่อมต่อ อิน ตอร์ น็ตได้ (Smart TV)
- ช่องต่อ HDMI ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง พื่อการ
ชื่อมต่อสัญญาณภาพและ สียง
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- ช่องต่อ USB ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง รองรับ
ไฟล์ภาพ พลง และภาพยนตร์
- มีตัวรับสัญญาณดิจิตอล (Digital) ในตัว
18. ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด โรง รียนมัธยมหนองศาลา
พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบกล้องโทรทัศน์
วงจรปิดพร้อมติดตั้ง โรง รียนมัธยมหนองศาลา จานวน
1 ระบบ ป็นครุภัณฑ์ที่ติดตั้งพร้อมกัน ป็นระบบ ไม่มีใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสานักงบประมาณ
ตั้งงบประมาณตามราคาทั้งตลาด แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561-2565) พิ่ม ติม ฉบับที่ 7 แก้ไขครั้งที่ 11/2563
ผ.03 หน้า 71 ข้อ 36 (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
รายละ อียดดังนี้
1.กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิด ครือข่าย แบบมุมมอง
คงที่ สาหรับติดตั้งภายในอาคาร สาหรับใช้ในงานรักษา
ความปลอดภัยทั่วไป จานวน 3 ตัว ๆ ละ 23,000 บาท ป็น งิน
69,000 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- มีความละ อียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า
1,920 x 1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel
- มี frame rate ไม่น้อยกว่า 25 ภาพต่อวินาที
(frame per second)
- ใช้ ทคโนโลยี IR-Cut filter หรือ Infrared
Cut-off Removable (ICR) สาหรับการบันทึกภาพได้ทั้ง
กลางวันและกลางคืนโดยอัตโนมัติ
- มีความไวแสงน้อยสุด ไม่มากกว่า 0.25 LUX
สาหรับการแสดงภาพสี (Color) และไม่มากกว่า 0.05 LUX
สาหรับการแสดงภาพขาวดา (Black/White)
- มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไม่น้อยกว่า
1/3 นิ้ว
- มีผลต่างค่าความยาวโฟกัสต่าสุดกับค่าความยาว
โฟกัสสูงสุดไม่น้อยกว่า 4.5 มิลลิ มตร
- สามารถตรวจจับความ คลื่อนไหวอัตโนมัติ
(Motion Detection) ได้
- สามารถแสดงรายละ อียดของภาพที่มี
ความแตกต่างของแสงมาก (Wide Dynamic Range

จานวน

500,000 บาท
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หรือ Super Dynamic Range) ได้
- สามารถส่งสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดง
ได้อย่างน้อย 2 แหล่ง
- ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video
Interface Forum)
- สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน
H.264 ป็นอย่างน้อย
- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได้
- มีช่อง ชื่อมต่อระบบ ครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า และ สามารถทางานได้ตาม
มาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power over
Ethernet) ในช่อง ดียวกันได้
- สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP, HTTPS,
“NTP หรือ SNTP”, SNMP , RTSP , IEEE802.1X
ได้ ป็นอย่างน้อย
- มีช่องสาหรับบันทึกข้อมูลลงหน่วยความจาแบบ
SD Card หรือ MicroSD Card หรือ Mini SD Card
- ต้องมี Software Development Kit (SDK) หรือ
Application Programming Interface (API) ในรูปแบบ
แผ่น CD หรือ DVD ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง หรือสามารถ
Download จาก ว็บไซต์ผู้ผลิต
- ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านระบบการจัดการ
สิ่งแวดล้อม
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหาร
จัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ
2. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิด ครือข่าย แบบมุมมอง
คงที่สาหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สาหรับใช้ในงานรักษา
ความปลอดภัยทั่วไป จานวน 7 ตัว ๆ ละ 32,000 บาท
ป็น งิน 224,000 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- มีความละ อียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า
1,920 x 1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel
- มี frame rate ไม่น้อยกว่า 25 ภาพต่อวินาที
(frame per second)
- ใช้ ทคโนโลยี IR-Cut filter หรือ Infrared
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Cut-off Removable (ICR) สาหรับการบันทึกภาพ
ได้ทั้งกลางวันและกลางคืนโดยอัตโนมัติ
- มีความไวแสงน้อยสุด ไม่มากกว่า 0.12 LUX
สาหรับการแสดงภาพสี (Color) และไม่มากกว่า 0.05 LUX
สาหรับการแสดงภาพขาวดา (Black/White)
- มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไม่น้อยกว่า
1/3 นิ้ว
- มีผลต่างค่าความยาวโฟกัสต่าสุดกับค่าความยาว
โฟกัสสูงสุดไม่น้อยกว่า 4.5 มิลลิ มตร
- สามารถตรวจจับความ คลื่อนไหวอัตโนมัติ
(Motion Detection) ได้
- สามารถแสดงรายละ อียดของภาพที่มีความ
แตกต่างของแสงมาก (Wide Dynamic Range หรือ
Super Dynamic Range) ได้
- สามารถส่งสัญญาณภาพ (Streaming)
ไปแสดงได้อย่างน้อย 2 แหล่ง
- ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network
Video Interface Forum)
- สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน
H.264 ป็นอย่างน้อย
- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได้
- มีช่อง ชื่อมต่อระบบ ครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า และ สามารถทางานได้
ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at
(Power over Ethernet) ในช่อง ดียวกันได้
- ตัวกล้องได้มาตรฐาน IP66 หรือติดตั้งอุปกรณ์ พิ่ม ติม
สาหรับหุ้มกล้อง (Housing) ที่ได้มาตรฐาน IP66 หรือดีกว่า
- สามารถทางานได้ที่อุณหภูมิ -10 องศา ซล ซียส
ถึง 50 องศา ซล ซียส ป็นอย่างน้อย
- สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP, HTTPS,
“NTP หรือ SNTP”, SNMP, RTSP, IEEE802.1X ได้ ป็นอย่าง
น้อย
- มีช่องสาหรับบันทึกข้อมูลลงหน่วยความจาแบบ
SD Card หรือ MicroSD Card หรือ Mini SD Card
- ต้องมี Software Development Kit (SDK)
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หรือ Application Programming Interface (API) ในรูปแบบ
แผ่น CD หรือ DVD ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง หรือสามารถ
Download จาก ว็บไซต์ผู้ผลิต
- ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านระบบการจัดการ
สิ่งแวดล้อม
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการ
หรือบริหารงานที่มีคุณภาพ
3. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่าน ครือข่าย (Network Video
Recorder) แบบ 16 ช่อง จานวน 1 ครื่อง ป็น งิน
61,000 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- ป็นอุปกรณ์ที่ผลิตมา พื่อบันทึกภาพจาก
กล้องวงจรปิดโดย ฉพาะ
- สามารถบันทึกและบีบอัดภาพได้ตามมาตรฐาน
MPEG4 หรือ H.264 หรือดีกว่า
- ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video
Interface Forum)
- มีช่อง ชื่อมต่อระบบ ครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า
1 ช่อง
- สามารถบันทึกภาพและส่งภาพ พื่อแสดงผลที่
ความละ อียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,920x1,080
pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel
- สามารถใช้งานกับมาตรฐาน “HTTP หรือ HTTPS”,
SMTP, “NTP หรือ SNTP”, SNMP, RTSP ได้ ป็นอย่างน้อย
- มีหน่วยจัด ก็บข้อมูลสาหรับกล้องวงจรปิดโดย ฉพาะ
(Surveillance Hard Disk) ชนิด SATA ขนาดความจุรวม
ไม่น้อยกว่า 16 TB
- มีช่อง ชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB จานวน
ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง
- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได้
- ต้องมี Software Development Kit (SDK) หรือ
Application Programming Interface (API) ในรูปแบบ
แผ่น CD หรือ DVD ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง หรือสามารถ
Download จาก ว็บไซต์ผู้ผลิต
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- สามารถแสดงภาพที่บันทึกจากกล้องโทรทัศน์
วงจรปิดผ่านระบบ ครือข่ายได้
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหาร
จัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ
4. อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ POE
(POE L2 Switch) ขนาด 8 ช่อง จานวน 1 ครื่อง
ป็น งิน 8,300 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- มีลักษณะการทางานไม่น้อยกว่า Layer 2
ของ OSI Model
- มี Switching Capacity ไม่น้อยกว่า 16 Gbps
- รองรับ Mac Address ได้ไม่น้อยกว่า
8,000 Mac Address
- มีช่อง ชื่อมต่อระบบ ครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า และสามารถทางาน
ได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at
(Power over Ethernet) ในช่อง ดียวกันได้ จานวน
ไม่น้อยกว่า 8 ช่อง
- สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านโปรแกรม
Web Browser ได้
- มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทางาน
ช่อง ชื่อมต่อระบบ ครือข่ายทุกช่อง
5. ตู้จัด ก็บอุปกรณ์ภายนอกอาคาร (CCTV Cabinet)
จานวน 1 ชุด ป็น งิน 7,200 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- ตู้ หล็กกันน้าอ นกประสงค์
- ป็นตู้ทึบไม่มีช่องระบายอากาศ
6. อุปกรณ์แปลงสัญญาณสายโครงข่ายใยแก้ว
(SFP Converter) จานวน 2 ชุด ๆ ละ 3,000 บาท
ป็น งิน 6,000 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- ป็นอุปกรณ์แปลงสัญญาณสายโครงข่าย
ใยแก้ว (SFP Converter)
- พื่อ ชื่อมต่ออุปกรณ์ ครือข่ายให้ได้ระยะ
ที่ไกลมากยิ่งขึ้น
7. สายนาสัญญาณโครงข่ายใยแก้วนาแสงขนาด
6 แกน (Fiber Optic Single Mode) จานวน 230 มตร ๆ
ละ 80 บาท ป็น งิน 18,400 บาท โดยมีคุณลักษณะ
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ดังนี้
- ป็นสายไฟ บอร์ออปติก UFC9306 แบบ 6 Core
ประ ภท Single-Mode มาตรฐาน OS2
- โครงสร้างวัสดุไม่มีส่วนใด ป็นตัวนาไฟฟ้า
(All-Dielectric) ติดตั้งได้ทั้งภายนอกและภายในอาคาร
- ฉนวนหุ้มสายใช้สาร PE
8. สายนาสัญญาณแบบทองแดงตี กลียวสาหรับ
ภายในอาคาร (UTP CAT5e) จานวน 260 มตร ๆ ละ
40 บาท ป็น งิน 10,400 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- ป็นสายนาสัญญาณที่ใช้ต่อกับคอมพิว ตอร์
และอุปกรณ์ ชื่อมต่อ ครือข่าย
- ป็นสายทองแดงที่มีความ ร็วที่ต่า
- ป็นสายที่ใช้ภายในอาคาร
9. สายนาสัญญาณแบบทองแดงตี กลียวสาหรับ
ภายนอกอาคาร (UTP CAT5e Outdoor) จานวน
260 มตร ๆ ละ 65 บาท ป็น งิน 16,900 บาท
โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- ป็นสายนาสัญญาณที่ใช้ต่อกับคอมพิว ตอร์
และอุปกรณ์ ชื่อมต่อ ครือข่าย
- ป็นสายทองแดงที่มีความ ร็วที่ต่า
- ป็นสายที่ใช้ภายนอกอาคาร
10. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch)
ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2 จานวน 1 ครื่อง ป็น งิน
21,000 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- มีลักษณะการทางานไม่น้อยกว่า Layer 2
ของ OSI Model
- มีช่อง ชื่อมต่อระบบ ครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า
24 ช่อง
- มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทางาน
ช่อง ชื่อมต่อระบบ ครือข่ายทุกช่อง
- รองรับ Mac Address ได้ไม่น้อยกว่า
16,000 Mac Address
- สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านทาง
โปรแกรม Web Browser ได้
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11. ครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 2 kVA จานวน
1 ครื่อง ป็น งิน 12,000 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- มีกาลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 2 kVA
(1,200 Watts)
- มีช่วงแรงดันไฟฟ้า Input (VAC)
ไม่น้อยกว่า 220+/-20%
- มีช่วงแรงดันไฟฟ้า Output (VAC)
ไม่มากกว่า 220+/-10%
- สามารถสารองไฟฟ้าที่ Full Load
ได้ไม่น้อยกว่า 5 นาที
12. ครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA
จานวน 1 ครื่อง ป็น งิน 2,500 บาท โดยมีคุณลักษณะ
ดังนี้
- มีกาลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA
(480 Watts)
- สามารถสารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
13. ตู้สาหรับจัด ก็บ ครื่องคอมพิว ตอร์และอุปกรณ์
แบบที่ 1 (ขนาด 36U) จานวน 1 ชุด ป็น งิน 18,000 บาท
โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- ป็นตู้ Rack ปิด ขนาด 19 นิ้ว 36U โดยมี
ความกว้างไม่น้อยกว่า 60 ซนติ มตร ความลึก
ไม่น้อยกว่า 80 ซนติ มตร และความสูงไม่น้อยกว่า
179 ซนติ มตร
- ผลิตจาก หล็กแผ่น คลือบสังกะสีแบบชุบ
ด้วยไฟฟ้า (Electro-galvanized steel sheet)
- มีช่อง สียบไฟฟ้า จานวนไม่น้อยกว่า
10 ช่อง
- มีพัดลมสาหรับระบายความร้อน ไม่น้อยกว่า
2 ตัว
14. โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV
ระดับความละ อียดจอภาพ 3840x2160 พิก ซล
ขนาด 55 นิ้ว จานวน 1 ครื่อง ป็น งิน 25,300 บาท
โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- ระดับความละ อียดของจอภาพ (Resolution)
3840x2160 (พิก ซล)
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- จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 55 นิ้ว
- แสดงภาพด้วยหลอดภาพ แบบ LED Backlight
- สามารถ ชื่อมต่อ อิน ตอร์ น็ตได้ (Smart TV)
- ช่องต่อ HDMI ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง พื่อการ
ชื่อมต่อสัญญาณภาพและ สียง
- ช่องต่อ USB ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง รองรับ
ไฟล์ภาพ พลง และภาพยนตร์
- มีตัวรับสัญญาณดิจิตอล (Digital) ในตัว
19. ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด โรง รียนลุ่มลาชีนิรมิตวิทยา

จานวน

500,000 บาท
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พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบกล้องโทรทัศน์
วงจรปิดพร้อมติดตั้ง โรง รียนลุ่มลาชีนิรมิตวิทยา จานวน
1 ระบบ ป็นครุภัณฑ์ที่ติดตั้งพร้อมกัน ป็นระบบ ไม่มีใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสานักงบประมาณ
ตั้งงบประมาณตามราคาทั้งตลาด แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561-2565) พิ่ม ติม ฉบับที่ 7 แก้ไขครั้งที่ 11/2563
ผ.03 หน้า 74 ข้อ 37 (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
รายละ อียดดังนี้
1.กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิด ครือข่าย แบบมุมมอง
คงที่ สาหรับติดตั้งภายในอาคาร สาหรับใช้ในงานรักษา
ความปลอดภัยทั่วไป จานวน 3 ตัว ๆ ละ 23,000 บาท ป็น งิน
69,000 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- มีความละ อียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า
1,920 x 1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel
- มี frame rate ไม่น้อยกว่า 25 ภาพต่อวินาที
(frame per second)
- ใช้ ทคโนโลยี IR-Cut filter หรือ Infrared
Cut-off Removable (ICR) สาหรับการบันทึกภาพได้ทั้ง
กลางวันและกลางคืนโดยอัตโนมัติ
- มีความไวแสงน้อยสุด ไม่มากกว่า 0.25 LUX
สาหรับการแสดงภาพสี (Color) และไม่มากกว่า 0.05 LUX
สาหรับการแสดงภาพขาวดา (Black/White)
- มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไม่น้อยกว่า
1/3 นิ้ว
- มีผลต่างค่าความยาวโฟกัสต่าสุดกับค่าความยาว
โฟกัสสูงสุดไม่น้อยกว่า 4.5 มิลลิ มตร
- สามารถตรวจจับความ คลื่อนไหวอัตโนมัติ
(Motion Detection) ได้
- สามารถแสดงรายละ อียดของภาพที่มี
ความแตกต่างของแสงมาก (Wide Dynamic Range
หรือ Super Dynamic Range) ได้
- สามารถส่งสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดง
ได้อย่างน้อย 2 แหล่ง
- ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video
Interface Forum)
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- สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน
H.264 ป็นอย่างน้อย
- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได้
- มีช่อง ชื่อมต่อระบบ ครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า และ สามารถทางานได้ตาม
มาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power over
Ethernet) ในช่อง ดียวกันได้
- สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP, HTTPS,
“NTP หรือ SNTP”, SNMP , RTSP , IEEE802.1X
ได้ ป็นอย่างน้อย
- มีช่องสาหรับบันทึกข้อมูลลงหน่วยความจาแบบ
SD Card หรือ MicroSD Card หรือ Mini SD Card
- ต้องมี Software Development Kit (SDK) หรือ
Application Programming Interface (API) ในรูปแบบ
แผ่น CD หรือ DVD ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง หรือสามารถ
Download จาก ว็บไซต์ผู้ผลิต
- ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านระบบการจัดการ
สิ่งแวดล้อม
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหาร
จัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ
2. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิด ครือข่าย แบบมุมมอง
คงที่สาหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สาหรับใช้ในงานรักษา
ความปลอดภัยทั่วไป จานวน 7 ตัว ๆ ละ 32,000 บาท
ป็น งิน 224,000 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- มีความละ อียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า
1,920 x 1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel
- มี frame rate ไม่น้อยกว่า 25 ภาพต่อวินาที
(frame per second)
- ใช้ ทคโนโลยี IR-Cut filter หรือ Infrared
Cut-off Removable (ICR) สาหรับการบันทึกภาพ
ได้ทั้งกลางวันและกลางคืนโดยอัตโนมัติ
- มีความไวแสงน้อยสุด ไม่มากกว่า 0.12 LUX
สาหรับการแสดงภาพสี (Color) และไม่มากกว่า 0.05 LUX
สาหรับการแสดงภาพขาวดา (Black/White)
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- มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไม่น้อยกว่า
1/3 นิ้ว
- มีผลต่างค่าความยาวโฟกัสต่าสุดกับค่าความยาว
โฟกัสสูงสุดไม่น้อยกว่า 4.5 มิลลิ มตร
- สามารถตรวจจับความ คลื่อนไหวอัตโนมัติ
(Motion Detection) ได้
- สามารถแสดงรายละ อียดของภาพที่มีความ
แตกต่างของแสงมาก (Wide Dynamic Range หรือ
Super Dynamic Range) ได้
- สามารถส่งสัญญาณภาพ (Streaming)
ไปแสดงได้อย่างน้อย 2 แหล่ง
- ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network
Video Interface Forum)
- สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน
H.264 ป็นอย่างน้อย
- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได้
- มีช่อง ชื่อมต่อระบบ ครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า และ สามารถทางานได้
ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at
(Power over Ethernet) ในช่อง ดียวกันได้
- ตัวกล้องได้มาตรฐาน IP66 หรือติดตั้งอุปกรณ์ พิ่ม ติม
สาหรับหุ้มกล้อง (Housing) ที่ได้มาตรฐาน IP66 หรือดีกว่า
- สามารถทางานได้ที่อุณหภูมิ -10 องศา ซล ซียส
ถึง 50 องศา ซล ซียส ป็นอย่างน้อย
- สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP, HTTPS,
“NTP หรือ SNTP”, SNMP, RTSP, IEEE802.1X ได้ ป็นอย่าง
น้อย
- มีช่องสาหรับบันทึกข้อมูลลงหน่วยความจาแบบ
SD Card หรือ MicroSD Card หรือ Mini SD Card
- ต้องมี Software Development Kit (SDK)
หรือ Application Programming Interface (API) ในรูปแบบ
แผ่น CD หรือ DVD ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง หรือสามารถ
Download จาก ว็บไซต์ผู้ผลิต
- ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านระบบการจัดการ

431
วันที่พิมพ์ : 2/9/2563 19:14:58

สิ่งแวดล้อม
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการ
หรือบริหารงานที่มีคุณภาพ
3. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่าน ครือข่าย (Network Video
Recorder) แบบ 16 ช่อง จานวน 1 ครื่อง ป็น งิน
61,000 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- ป็นอุปกรณ์ที่ผลิตมา พื่อบันทึกภาพจาก
กล้องวงจรปิดโดย ฉพาะ
- สามารถบันทึกและบีบอัดภาพได้ตามมาตรฐาน
MPEG4 หรือ H.264 หรือดีกว่า
- ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video
Interface Forum)
- มีช่อง ชื่อมต่อระบบ ครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า
1 ช่อง
- สามารถบันทึกภาพและส่งภาพ พื่อแสดงผลที่
ความละ อียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,920x1,080
pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel
- สามารถใช้งานกับมาตรฐาน “HTTP หรือ HTTPS”,
SMTP, “NTP หรือ SNTP”, SNMP, RTSP ได้ ป็นอย่างน้อย
- มีหน่วยจัด ก็บข้อมูลสาหรับกล้องวงจรปิดโดย ฉพาะ
(Surveillance Hard Disk) ชนิด SATA ขนาดความจุรวม
ไม่น้อยกว่า 16 TB
- มีช่อง ชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB จานวน
ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง
- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได้
- ต้องมี Software Development Kit (SDK) หรือ
Application Programming Interface (API) ในรูปแบบ
แผ่น CD หรือ DVD ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง หรือสามารถ
Download จาก ว็บไซต์ผู้ผลิต
- สามารถแสดงภาพที่บันทึกจากกล้องโทรทัศน์
วงจรปิดผ่านระบบ ครือข่ายได้
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหาร
จัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ
4. อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ POE
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(POE L2 Switch) ขนาด 8 ช่อง จานวน 1 ครื่อง
ป็น งิน 8,300 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- มีลักษณะการทางานไม่น้อยกว่า Layer 2
ของ OSI Model
- มี Switching Capacity ไม่น้อยกว่า 16 Gbps
- รองรับ Mac Address ได้ไม่น้อยกว่า
8,000 Mac Address
- มีช่อง ชื่อมต่อระบบ ครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า และสามารถทางาน
ได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at
(Power over Ethernet) ในช่อง ดียวกันได้ จานวน
ไม่น้อยกว่า 8 ช่อง
- สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านโปรแกรม
Web Browser ได้
- มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทางาน
ช่อง ชื่อมต่อระบบ ครือข่ายทุกช่อง
5. ตู้จัด ก็บอุปกรณ์ภายนอกอาคาร (CCTV Cabinet)
จานวน 1 ชุด ป็น งิน 7,200 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- ตู้ หล็กกันน้าอ นกประสงค์
- ป็นตู้ทึบไม่มีช่องระบายอากาศ
6. อุปกรณ์แปลงสัญญาณสายโครงข่ายใยแก้ว
(SFP Converter) จานวน 2 ชุด ๆ ละ 3,000 บาท
ป็น งิน 6,000 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- ป็นอุปกรณ์แปลงสัญญาณสายโครงข่าย
ใยแก้ว (SFP Converter)
- พื่อ ชื่อมต่ออุปกรณ์ ครือข่ายให้ได้ระยะ
ที่ไกลมากยิ่งขึ้น
7. สายนาสัญญาณโครงข่ายใยแก้วนาแสงขนาด
6 แกน (Fiber Optic Single Mode) จานวน 230 มตร ๆ
ละ 80 บาท ป็น งิน 18,400 บาท โดยมีคุณลักษณะ
ดังนี้
- ป็นสายไฟ บอร์ออปติก UFC9306 แบบ 6 Core
ประ ภท Single-Mode มาตรฐาน OS2
- โครงสร้างวัสดุไม่มีส่วนใด ป็นตัวนาไฟฟ้า
(All-Dielectric) ติดตั้งได้ทั้งภายนอกและภายในอาคาร
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- ฉนวนหุ้มสายใช้สาร PE
8. สายนาสัญญาณแบบทองแดงตี กลียวสาหรับ
ภายในอาคาร (UTP CAT5e) จานวน 260 มตร ๆ ละ
40 บาท ป็น งิน 10,400 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- ป็นสายนาสัญญาณที่ใช้ต่อกับคอมพิว ตอร์
และอุปกรณ์ ชื่อมต่อ ครือข่าย
- ป็นสายทองแดงที่มีความ ร็วที่ต่า
- ป็นสายที่ใช้ภายในอาคาร
9. สายนาสัญญาณแบบทองแดงตี กลียวสาหรับ
ภายนอกอาคาร (UTP CAT5e Outdoor) จานวน
260 มตร ๆ ละ 65 บาท ป็น งิน 16,900 บาท
โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- ป็นสายนาสัญญาณที่ใช้ต่อกับคอมพิว ตอร์
และอุปกรณ์ ชื่อมต่อ ครือข่าย
- ป็นสายทองแดงที่มีความ ร็วที่ต่า
- ป็นสายที่ใช้ภายนอกอาคาร
10. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch)
ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2 จานวน 1 ครื่อง ป็น งิน
21,000 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- มีลักษณะการทางานไม่น้อยกว่า Layer 2
ของ OSI Model
- มีช่อง ชื่อมต่อระบบ ครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า
24 ช่อง
- มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทางาน
ช่อง ชื่อมต่อระบบ ครือข่ายทุกช่อง
- รองรับ Mac Address ได้ไม่น้อยกว่า
16,000 Mac Address
- สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านทาง
โปรแกรม Web Browser ได้
11. ครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 2 kVA จานวน
1 ครื่อง ป็น งิน 12,000 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- มีกาลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 2 kVA
(1,200 Watts)
- มีช่วงแรงดันไฟฟ้า Input (VAC)
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ไม่น้อยกว่า 220+/-20%
- มีช่วงแรงดันไฟฟ้า Output (VAC)
ไม่มากกว่า 220+/-10%
- สามารถสารองไฟฟ้าที่ Full Load
ได้ไม่น้อยกว่า 5 นาที
12. ครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA
จานวน 1 ครื่อง ป็น งิน 2,500 บาท โดยมีคุณลักษณะ
ดังนี้
- มีกาลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA
(480 Watts)
- สามารถสารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
13. ตู้สาหรับจัด ก็บ ครื่องคอมพิว ตอร์และอุปกรณ์
แบบที่ 1 (ขนาด 36U) จานวน 1 ชุด ป็น งิน 18,000 บาท
โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- ป็นตู้ Rack ปิด ขนาด 19 นิ้ว 36U โดยมี
ความกว้างไม่น้อยกว่า 60 ซนติ มตร ความลึก
ไม่น้อยกว่า 80 ซนติ มตร และความสูงไม่น้อยกว่า
179 ซนติ มตร
- ผลิตจาก หล็กแผ่น คลือบสังกะสีแบบชุบ
ด้วยไฟฟ้า (Electro-galvanized steel sheet)
- มีช่อง สียบไฟฟ้า จานวนไม่น้อยกว่า
10 ช่อง
- มีพัดลมสาหรับระบายความร้อน ไม่น้อยกว่า
2 ตัว
14. โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV
ระดับความละ อียดจอภาพ 3840x2160 พิก ซล
ขนาด 55 นิ้ว จานวน 1 ครื่อง ป็น งิน 25,300 บาท
โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- ระดับความละ อียดของจอภาพ (Resolution)
3840x2160 (พิก ซล)
- จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 55 นิ้ว
- แสดงภาพด้วยหลอดภาพ แบบ LED Backlight
- สามารถ ชื่อมต่อ อิน ตอร์ น็ตได้ (Smart TV)
- ช่องต่อ HDMI ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง พื่อการ
ชื่อมต่อสัญญาณภาพและ สียง
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- ช่องต่อ USB ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง รองรับ
ไฟล์ภาพ พลง และภาพยนตร์
- มีตัวรับสัญญาณดิจิตอล (Digital) ในตัว
20. ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด โรง รียนสตรีชัยภูมิ 2
พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบกล้องโทรทัศน์
วงจรปิดพร้อมติดตั้ง โรง รียนสตรีชัยภูมิ 2 จานวน
1 ระบบ ป็นครุภัณฑ์ที่ติดตั้งพร้อมกัน ป็นระบบ ไม่มีใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสานักงบประมาณ
ตั้งงบประมาณตามราคาทั้งตลาด แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561-2565) พิ่ม ติม ฉบับที่ 7 แก้ไขครั้งที่ 11/2563
ผ.03 หน้า 77 ข้อ 38 (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
รายละ อียดดังนี้
1.กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิด ครือข่าย แบบมุมมอง
คงที่ สาหรับติดตั้งภายในอาคาร สาหรับใช้ในงานรักษา
ความปลอดภัยทั่วไป จานวน 3 ตัว ๆ ละ 23,000 บาท ป็น งิน
69,000 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- มีความละ อียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า
1,920 x 1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel
- มี frame rate ไม่น้อยกว่า 25 ภาพต่อวินาที
(frame per second)
- ใช้ ทคโนโลยี IR-Cut filter หรือ Infrared
Cut-off Removable (ICR) สาหรับการบันทึกภาพได้ทั้ง
กลางวันและกลางคืนโดยอัตโนมัติ
- มีความไวแสงน้อยสุด ไม่มากกว่า 0.25 LUX
สาหรับการแสดงภาพสี (Color) และไม่มากกว่า 0.05 LUX
สาหรับการแสดงภาพขาวดา (Black/White)
- มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไม่น้อยกว่า
1/3 นิ้ว
- มีผลต่างค่าความยาวโฟกัสต่าสุดกับค่าความยาว
โฟกัสสูงสุดไม่น้อยกว่า 4.5 มิลลิ มตร
- สามารถตรวจจับความ คลื่อนไหวอัตโนมัติ
(Motion Detection) ได้
- สามารถแสดงรายละ อียดของภาพที่มี
ความแตกต่างของแสงมาก (Wide Dynamic Range

จานวน
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หรือ Super Dynamic Range) ได้
- สามารถส่งสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดง
ได้อย่างน้อย 2 แหล่ง
- ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video
Interface Forum)
- สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน
H.264 ป็นอย่างน้อย
- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได้
- มีช่อง ชื่อมต่อระบบ ครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า และ สามารถทางานได้ตาม
มาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power over
Ethernet) ในช่อง ดียวกันได้
- สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP, HTTPS,
“NTP หรือ SNTP”, SNMP , RTSP , IEEE802.1X
ได้ ป็นอย่างน้อย
- มีช่องสาหรับบันทึกข้อมูลลงหน่วยความจาแบบ
SD Card หรือ MicroSD Card หรือ Mini SD Card
- ต้องมี Software Development Kit (SDK) หรือ
Application Programming Interface (API) ในรูปแบบ
แผ่น CD หรือ DVD ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง หรือสามารถ
Download จาก ว็บไซต์ผู้ผลิต
- ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านระบบการจัดการ
สิ่งแวดล้อม
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหาร
จัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ
2. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิด ครือข่าย แบบมุมมอง
คงที่สาหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สาหรับใช้ในงานรักษา
ความปลอดภัยทั่วไป จานวน 7 ตัว ๆ ละ 32,000 บาท
ป็น งิน 224,000 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- มีความละ อียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า
1,920 x 1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel
- มี frame rate ไม่น้อยกว่า 25 ภาพต่อวินาที
(frame per second)
- ใช้ ทคโนโลยี IR-Cut filter หรือ Infrared
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Cut-off Removable (ICR) สาหรับการบันทึกภาพ
ได้ทั้งกลางวันและกลางคืนโดยอัตโนมัติ
- มีความไวแสงน้อยสุด ไม่มากกว่า 0.12 LUX
สาหรับการแสดงภาพสี (Color) และไม่มากกว่า 0.05 LUX
สาหรับการแสดงภาพขาวดา (Black/White)
- มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไม่น้อยกว่า
1/3 นิ้ว
- มีผลต่างค่าความยาวโฟกัสต่าสุดกับค่าความยาว
โฟกัสสูงสุดไม่น้อยกว่า 4.5 มิลลิ มตร
- สามารถตรวจจับความ คลื่อนไหวอัตโนมัติ
(Motion Detection) ได้
- สามารถแสดงรายละ อียดของภาพที่มีความ
แตกต่างของแสงมาก (Wide Dynamic Range หรือ
Super Dynamic Range) ได้
- สามารถส่งสัญญาณภาพ (Streaming)
ไปแสดงได้อย่างน้อย 2 แหล่ง
- ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network
Video Interface Forum)
- สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน
H.264 ป็นอย่างน้อย
- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได้
- มีช่อง ชื่อมต่อระบบ ครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า และ สามารถทางานได้
ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at
(Power over Ethernet) ในช่อง ดียวกันได้
- ตัวกล้องได้มาตรฐาน IP66 หรือติดตั้งอุปกรณ์ พิ่ม ติม
สาหรับหุ้มกล้อง (Housing) ที่ได้มาตรฐาน IP66 หรือดีกว่า
- สามารถทางานได้ที่อุณหภูมิ -10 องศา ซล ซียส
ถึง 50 องศา ซล ซียส ป็นอย่างน้อย
- สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP, HTTPS,
“NTP หรือ SNTP”, SNMP, RTSP, IEEE802.1X ได้ ป็นอย่าง
น้อย
- มีช่องสาหรับบันทึกข้อมูลลงหน่วยความจาแบบ
SD Card หรือ MicroSD Card หรือ Mini SD Card
- ต้องมี Software Development Kit (SDK)
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หรือ Application Programming Interface (API) ในรูปแบบ
แผ่น CD หรือ DVD ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง หรือสามารถ
Download จาก ว็บไซต์ผู้ผลิต
- ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านระบบการจัดการ
สิ่งแวดล้อม
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการ
หรือบริหารงานที่มีคุณภาพ
3. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่าน ครือข่าย (Network Video
Recorder) แบบ 16 ช่อง จานวน 1 ครื่อง ป็น งิน
61,000 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- ป็นอุปกรณ์ที่ผลิตมา พื่อบันทึกภาพจาก
กล้องวงจรปิดโดย ฉพาะ
- สามารถบันทึกและบีบอัดภาพได้ตามมาตรฐาน
MPEG4 หรือ H.264 หรือดีกว่า
- ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video
Interface Forum)
- มีช่อง ชื่อมต่อระบบ ครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า
1 ช่อง
- สามารถบันทึกภาพและส่งภาพ พื่อแสดงผลที่
ความละ อียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,920x1,080
pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel
- สามารถใช้งานกับมาตรฐาน “HTTP หรือ HTTPS”,
SMTP, “NTP หรือ SNTP”, SNMP, RTSP ได้ ป็นอย่างน้อย
- มีหน่วยจัด ก็บข้อมูลสาหรับกล้องวงจรปิดโดย ฉพาะ
(Surveillance Hard Disk) ชนิด SATA ขนาดความจุรวม
ไม่น้อยกว่า 16 TB
- มีช่อง ชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB จานวน
ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง
- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได้
- ต้องมี Software Development Kit (SDK) หรือ
Application Programming Interface (API) ในรูปแบบ
แผ่น CD หรือ DVD ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง หรือสามารถ
Download จาก ว็บไซต์ผู้ผลิต
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- สามารถแสดงภาพที่บันทึกจากกล้องโทรทัศน์
วงจรปิดผ่านระบบ ครือข่ายได้
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหาร
จัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ
4. อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ POE
(POE L2 Switch) ขนาด 8 ช่อง จานวน 1 ครื่อง
ป็น งิน 8,300 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- มีลักษณะการทางานไม่น้อยกว่า Layer 2
ของ OSI Model
- มี Switching Capacity ไม่น้อยกว่า 16 Gbps
- รองรับ Mac Address ได้ไม่น้อยกว่า
8,000 Mac Address
- มีช่อง ชื่อมต่อระบบ ครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า และสามารถทางาน
ได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at
(Power over Ethernet) ในช่อง ดียวกันได้ จานวน
ไม่น้อยกว่า 8 ช่อง
- สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านโปรแกรม
Web Browser ได้
- มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทางาน
ช่อง ชื่อมต่อระบบ ครือข่ายทุกช่อง
5. ตู้จัด ก็บอุปกรณ์ภายนอกอาคาร (CCTV Cabinet)
จานวน 1 ชุด ป็น งิน 7,200 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- ตู้ หล็กกันน้าอ นกประสงค์
- ป็นตู้ทึบไม่มีช่องระบายอากาศ
6. อุปกรณ์แปลงสัญญาณสายโครงข่ายใยแก้ว
(SFP Converter) จานวน 2 ชุด ๆ ละ 3,000 บาท
ป็น งิน 6,000 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- ป็นอุปกรณ์แปลงสัญญาณสายโครงข่าย
ใยแก้ว (SFP Converter)
- พื่อ ชื่อมต่ออุปกรณ์ ครือข่ายให้ได้ระยะ
ที่ไกลมากยิ่งขึ้น
7. สายนาสัญญาณโครงข่ายใยแก้วนาแสงขนาด
6 แกน (Fiber Optic Single Mode) จานวน 230 มตร ๆ
ละ 80 บาท ป็น งิน 18,400 บาท โดยมีคุณลักษณะ
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ดังนี้
- ป็นสายไฟ บอร์ออปติก UFC9306 แบบ 6 Core
ประ ภท Single-Mode มาตรฐาน OS2
- โครงสร้างวัสดุไม่มีส่วนใด ป็นตัวนาไฟฟ้า
(All-Dielectric) ติดตั้งได้ทั้งภายนอกและภายในอาคาร
- ฉนวนหุ้มสายใช้สาร PE
8. สายนาสัญญาณแบบทองแดงตี กลียวสาหรับ
ภายในอาคาร (UTP CAT5e) จานวน 260 มตร ๆ ละ
40 บาท ป็น งิน 10,400 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- ป็นสายนาสัญญาณที่ใช้ต่อกับคอมพิว ตอร์
และอุปกรณ์ ชื่อมต่อ ครือข่าย
- ป็นสายทองแดงที่มีความ ร็วที่ต่า
- ป็นสายที่ใช้ภายในอาคาร
9. สายนาสัญญาณแบบทองแดงตี กลียวสาหรับ
ภายนอกอาคาร (UTP CAT5e Outdoor) จานวน
260 มตร ๆ ละ 65 บาท ป็น งิน 16,900 บาท
โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- ป็นสายนาสัญญาณที่ใช้ต่อกับคอมพิว ตอร์
และอุปกรณ์ ชื่อมต่อ ครือข่าย
- ป็นสายทองแดงที่มีความ ร็วที่ต่า
- ป็นสายที่ใช้ภายนอกอาคาร
10. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch)
ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2 จานวน 1 ครื่อง ป็น งิน
21,000 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- มีลักษณะการทางานไม่น้อยกว่า Layer 2
ของ OSI Model
- มีช่อง ชื่อมต่อระบบ ครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า
24 ช่อง
- มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทางาน
ช่อง ชื่อมต่อระบบ ครือข่ายทุกช่อง
- รองรับ Mac Address ได้ไม่น้อยกว่า
16,000 Mac Address
- สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านทาง
โปรแกรม Web Browser ได้
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11. ครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 2 kVA จานวน
1 ครื่อง ป็น งิน 12,000 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- มีกาลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 2 kVA
(1,200 Watts)
- มีช่วงแรงดันไฟฟ้า Input (VAC)
ไม่น้อยกว่า 220+/-20%
- มีช่วงแรงดันไฟฟ้า Output (VAC)
ไม่มากกว่า 220+/-10%
- สามารถสารองไฟฟ้าที่ Full Load
ได้ไม่น้อยกว่า 5 นาที
12. ครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA
จานวน 1 ครื่อง ป็น งิน 2,500 บาท โดยมีคุณลักษณะ
ดังนี้
- มีกาลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA
(480 Watts)
- สามารถสารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
13. ตู้สาหรับจัด ก็บ ครื่องคอมพิว ตอร์และอุปกรณ์
แบบที่ 1 (ขนาด 36U) จานวน 1 ชุด ป็น งิน 18,000 บาท
โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- ป็นตู้ Rack ปิด ขนาด 19 นิ้ว 36U โดยมี
ความกว้างไม่น้อยกว่า 60 ซนติ มตร ความลึก
ไม่น้อยกว่า 80 ซนติ มตร และความสูงไม่น้อยกว่า
179 ซนติ มตร
- ผลิตจาก หล็กแผ่น คลือบสังกะสีแบบชุบ
ด้วยไฟฟ้า (Electro-galvanized steel sheet)
- มีช่อง สียบไฟฟ้า จานวนไม่น้อยกว่า
10 ช่อง
- มีพัดลมสาหรับระบายความร้อน ไม่น้อยกว่า
2 ตัว
14. โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV
ระดับความละ อียดจอภาพ 3840x2160 พิก ซล
ขนาด 55 นิ้ว จานวน 1 ครื่อง ป็น งิน 25,300 บาท
โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- ระดับความละ อียดของจอภาพ (Resolution)
3840x2160 (พิก ซล)
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- จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 55 นิ้ว
- แสดงภาพด้วยหลอดภาพ แบบ LED Backlight
- สามารถ ชื่อมต่อ อิน ตอร์ น็ตได้ (Smart TV)
- ช่องต่อ HDMI ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง พื่อการ
ชื่อมต่อสัญญาณภาพและ สียง
- ช่องต่อ USB ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง รองรับ
ไฟล์ภาพ พลง และภาพยนตร์
- มีตัวรับสัญญาณดิจิตอล (Digital) ในตัว
21. ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด โรง รียนสระพังวิทยาคม

จานวน

500,000 บาท
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พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบกล้องโทรทัศน์
วงจรปิดพร้อมติดตั้ง โรง รียนสระพังวิทยาคม จานวน
1 ระบบ ป็นครุภัณฑ์ที่ติดตั้งพร้อมกัน ป็นระบบ ไม่มีใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสานักงบประมาณ
ตั้งงบประมาณตามราคาทั้งตลาด แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561-2565) พิ่ม ติม ฉบับที่ 7 แก้ไขครั้งที่ 11/2563
ผ.03 หน้า 80 ข้อ 39 (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
รายละ อียดดังนี้
1.กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิด ครือข่าย แบบมุมมอง
คงที่ สาหรับติดตั้งภายในอาคาร สาหรับใช้ในงานรักษา
ความปลอดภัยทั่วไป จานวน 3 ตัว ๆ ละ 23,000 บาท ป็น งิน
69,000 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- มีความละ อียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า
1,920 x 1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel
- มี frame rate ไม่น้อยกว่า 25 ภาพต่อวินาที
(frame per second)
- ใช้ ทคโนโลยี IR-Cut filter หรือ Infrared
Cut-off Removable (ICR) สาหรับการบันทึกภาพได้ทั้ง
กลางวันและกลางคืนโดยอัตโนมัติ
- มีความไวแสงน้อยสุด ไม่มากกว่า 0.25 LUX
สาหรับการแสดงภาพสี (Color) และไม่มากกว่า 0.05 LUX
สาหรับการแสดงภาพขาวดา (Black/White)
- มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไม่น้อยกว่า
1/3 นิ้ว
- มีผลต่างค่าความยาวโฟกัสต่าสุดกับค่าความยาว
โฟกัสสูงสุดไม่น้อยกว่า 4.5 มิลลิ มตร
- สามารถตรวจจับความ คลื่อนไหวอัตโนมัติ
(Motion Detection) ได้
- สามารถแสดงรายละ อียดของภาพที่มี
ความแตกต่างของแสงมาก (Wide Dynamic Range
หรือ Super Dynamic Range) ได้
- สามารถส่งสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดง
ได้อย่างน้อย 2 แหล่ง
- ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video
Interface Forum)
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- สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน
H.264 ป็นอย่างน้อย
- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได้
- มีช่อง ชื่อมต่อระบบ ครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า และ สามารถทางานได้ตาม
มาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power over
Ethernet) ในช่อง ดียวกันได้
- สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP, HTTPS,
“NTP หรือ SNTP”, SNMP , RTSP , IEEE802.1X
ได้ ป็นอย่างน้อย
- มีช่องสาหรับบันทึกข้อมูลลงหน่วยความจาแบบ
SD Card หรือ MicroSD Card หรือ Mini SD Card
- ต้องมี Software Development Kit (SDK) หรือ
Application Programming Interface (API) ในรูปแบบ
แผ่น CD หรือ DVD ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง หรือสามารถ
Download จาก ว็บไซต์ผู้ผลิต
- ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านระบบการจัดการ
สิ่งแวดล้อม
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหาร
จัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ
2. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิด ครือข่าย แบบมุมมอง
คงที่สาหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สาหรับใช้ในงานรักษา
ความปลอดภัยทั่วไป จานวน 7 ตัว ๆ ละ 32,000 บาท
ป็น งิน 224,000 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- มีความละ อียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า
1,920 x 1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel
- มี frame rate ไม่น้อยกว่า 25 ภาพต่อวินาที
(frame per second)
- ใช้ ทคโนโลยี IR-Cut filter หรือ Infrared
Cut-off Removable (ICR) สาหรับการบันทึกภาพ
ได้ทั้งกลางวันและกลางคืนโดยอัตโนมัติ
- มีความไวแสงน้อยสุด ไม่มากกว่า 0.12 LUX
สาหรับการแสดงภาพสี (Color) และไม่มากกว่า 0.05 LUX
สาหรับการแสดงภาพขาวดา (Black/White)
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- มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไม่น้อยกว่า
1/3 นิ้ว
- มีผลต่างค่าความยาวโฟกัสต่าสุดกับค่าความยาว
โฟกัสสูงสุดไม่น้อยกว่า 4.5 มิลลิ มตร
- สามารถตรวจจับความ คลื่อนไหวอัตโนมัติ
(Motion Detection) ได้
- สามารถแสดงรายละ อียดของภาพที่มีความ
แตกต่างของแสงมาก (Wide Dynamic Range หรือ
Super Dynamic Range) ได้
- สามารถส่งสัญญาณภาพ (Streaming)
ไปแสดงได้อย่างน้อย 2 แหล่ง
- ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network
Video Interface Forum)
- สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน
H.264 ป็นอย่างน้อย
- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได้
- มีช่อง ชื่อมต่อระบบ ครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า และ สามารถทางานได้
ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at
(Power over Ethernet) ในช่อง ดียวกันได้
- ตัวกล้องได้มาตรฐาน IP66 หรือติดตั้งอุปกรณ์ พิ่ม ติม
สาหรับหุ้มกล้อง (Housing) ที่ได้มาตรฐาน IP66 หรือดีกว่า
- สามารถทางานได้ที่อุณหภูมิ -10 องศา ซล ซียส
ถึง 50 องศา ซล ซียส ป็นอย่างน้อย
- สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP, HTTPS,
“NTP หรือ SNTP”, SNMP, RTSP, IEEE802.1X ได้ ป็นอย่าง
น้อย
- มีช่องสาหรับบันทึกข้อมูลลงหน่วยความจาแบบ
SD Card หรือ MicroSD Card หรือ Mini SD Card
- ต้องมี Software Development Kit (SDK)
หรือ Application Programming Interface (API) ในรูปแบบ
แผ่น CD หรือ DVD ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง หรือสามารถ
Download จาก ว็บไซต์ผู้ผลิต
- ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านระบบการจัดการ
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สิ่งแวดล้อม
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการ
หรือบริหารงานที่มีคุณภาพ
3. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่าน ครือข่าย (Network Video
Recorder) แบบ 16 ช่อง จานวน 1 ครื่อง ป็น งิน
61,000 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- ป็นอุปกรณ์ที่ผลิตมา พื่อบันทึกภาพจาก
กล้องวงจรปิดโดย ฉพาะ
- สามารถบันทึกและบีบอัดภาพได้ตามมาตรฐาน
MPEG4 หรือ H.264 หรือดีกว่า
- ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video
Interface Forum)
- มีช่อง ชื่อมต่อระบบ ครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า
1 ช่อง
- สามารถบันทึกภาพและส่งภาพ พื่อแสดงผลที่
ความละ อียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,920x1,080
pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel
- สามารถใช้งานกับมาตรฐาน “HTTP หรือ HTTPS”,
SMTP, “NTP หรือ SNTP”, SNMP, RTSP ได้ ป็นอย่างน้อย
- มีหน่วยจัด ก็บข้อมูลสาหรับกล้องวงจรปิดโดย ฉพาะ
(Surveillance Hard Disk) ชนิด SATA ขนาดความจุรวม
ไม่น้อยกว่า 16 TB
- มีช่อง ชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB จานวน
ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง
- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได้
- ต้องมี Software Development Kit (SDK) หรือ
Application Programming Interface (API) ในรูปแบบ
แผ่น CD หรือ DVD ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง หรือสามารถ
Download จาก ว็บไซต์ผู้ผลิต
- สามารถแสดงภาพที่บันทึกจากกล้องโทรทัศน์
วงจรปิดผ่านระบบ ครือข่ายได้
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหาร
จัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ
4. อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ POE
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(POE L2 Switch) ขนาด 8 ช่อง จานวน 1 ครื่อง
ป็น งิน 8,300 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- มีลักษณะการทางานไม่น้อยกว่า Layer 2
ของ OSI Model
- มี Switching Capacity ไม่น้อยกว่า 16 Gbps
- รองรับ Mac Address ได้ไม่น้อยกว่า
8,000 Mac Address
- มีช่อง ชื่อมต่อระบบ ครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า และสามารถทางาน
ได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at
(Power over Ethernet) ในช่อง ดียวกันได้ จานวน
ไม่น้อยกว่า 8 ช่อง
- สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านโปรแกรม
Web Browser ได้
- มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทางาน
ช่อง ชื่อมต่อระบบ ครือข่ายทุกช่อง
5. ตู้จัด ก็บอุปกรณ์ภายนอกอาคาร (CCTV Cabinet)
จานวน 1 ชุด ป็น งิน 7,200 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- ตู้ หล็กกันน้าอ นกประสงค์
- ป็นตู้ทึบไม่มีช่องระบายอากาศ
6. อุปกรณ์แปลงสัญญาณสายโครงข่ายใยแก้ว
(SFP Converter) จานวน 2 ชุด ๆ ละ 3,000 บาท
ป็น งิน 6,000 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- ป็นอุปกรณ์แปลงสัญญาณสายโครงข่าย
ใยแก้ว (SFP Converter)
- พื่อ ชื่อมต่ออุปกรณ์ ครือข่ายให้ได้ระยะ
ที่ไกลมากยิ่งขึ้น
7. สายนาสัญญาณโครงข่ายใยแก้วนาแสงขนาด
6 แกน (Fiber Optic Single Mode) จานวน 230 มตร ๆ
ละ 80 บาท ป็น งิน 18,400 บาท โดยมีคุณลักษณะ
ดังนี้
- ป็นสายไฟ บอร์ออปติก UFC9306 แบบ 6 Core
ประ ภท Single-Mode มาตรฐาน OS2
- โครงสร้างวัสดุไม่มีส่วนใด ป็นตัวนาไฟฟ้า
(All-Dielectric) ติดตั้งได้ทั้งภายนอกและภายในอาคาร
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- ฉนวนหุ้มสายใช้สาร PE
8. สายนาสัญญาณแบบทองแดงตี กลียวสาหรับ
ภายในอาคาร (UTP CAT5e) จานวน 260 มตร ๆ ละ
40 บาท ป็น งิน 10,400 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- ป็นสายนาสัญญาณที่ใช้ต่อกับคอมพิว ตอร์
และอุปกรณ์ ชื่อมต่อ ครือข่าย
- ป็นสายทองแดงที่มีความ ร็วที่ต่า
- ป็นสายที่ใช้ภายในอาคาร
9. สายนาสัญญาณแบบทองแดงตี กลียวสาหรับ
ภายนอกอาคาร (UTP CAT5e Outdoor) จานวน
260 มตร ๆ ละ 65 บาท ป็น งิน 16,900 บาท
โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- ป็นสายนาสัญญาณที่ใช้ต่อกับคอมพิว ตอร์
และอุปกรณ์ ชื่อมต่อ ครือข่าย
- ป็นสายทองแดงที่มีความ ร็วที่ต่า
- ป็นสายที่ใช้ภายนอกอาคาร
10. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch)
ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2 จานวน 1 ครื่อง ป็น งิน
21,000 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- มีลักษณะการทางานไม่น้อยกว่า Layer 2
ของ OSI Model
- มีช่อง ชื่อมต่อระบบ ครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า
24 ช่อง
- มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทางาน
ช่อง ชื่อมต่อระบบ ครือข่ายทุกช่อง
- รองรับ Mac Address ได้ไม่น้อยกว่า
16,000 Mac Address
- สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านทาง
โปรแกรม Web Browser ได้
11. ครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 2 kVA จานวน
1 ครื่อง ป็น งิน 12,000 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- มีกาลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 2 kVA
(1,200 Watts)
- มีช่วงแรงดันไฟฟ้า Input (VAC)
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ไม่น้อยกว่า 220+/-20%
- มีช่วงแรงดันไฟฟ้า Output (VAC)
ไม่มากกว่า 220+/-10%
- สามารถสารองไฟฟ้าที่ Full Load
ได้ไม่น้อยกว่า 5 นาที
12. ครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA
จานวน 1 ครื่อง ป็น งิน 2,500 บาท โดยมีคุณลักษณะ
ดังนี้
- มีกาลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA
(480 Watts)
- สามารถสารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
13. ตู้สาหรับจัด ก็บ ครื่องคอมพิว ตอร์และอุปกรณ์
แบบที่ 1 (ขนาด 36U) จานวน 1 ชุด ป็น งิน 18,000 บาท
โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- ป็นตู้ Rack ปิด ขนาด 19 นิ้ว 36U โดยมี
ความกว้างไม่น้อยกว่า 60 ซนติ มตร ความลึก
ไม่น้อยกว่า 80 ซนติ มตร และความสูงไม่น้อยกว่า
179 ซนติ มตร
- ผลิตจาก หล็กแผ่น คลือบสังกะสีแบบชุบ
ด้วยไฟฟ้า (Electro-galvanized steel sheet)
- มีช่อง สียบไฟฟ้า จานวนไม่น้อยกว่า
10 ช่อง
- มีพัดลมสาหรับระบายความร้อน ไม่น้อยกว่า
2 ตัว
14. โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV
ระดับความละ อียดจอภาพ 3840x2160 พิก ซล
ขนาด 55 นิ้ว จานวน 1 ครื่อง ป็น งิน 25,300 บาท
โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- ระดับความละ อียดของจอภาพ (Resolution)
3840x2160 (พิก ซล)
- จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 55 นิ้ว
- แสดงภาพด้วยหลอดภาพ แบบ LED Backlight
- สามารถ ชื่อมต่อ อิน ตอร์ น็ตได้ (Smart TV)
- ช่องต่อ HDMI ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง พื่อการ
ชื่อมต่อสัญญาณภาพและ สียง
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- ช่องต่อ USB ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง รองรับ
ไฟล์ภาพ พลง และภาพยนตร์
- มีตัวรับสัญญาณดิจิตอล (Digital) ในตัว
22. ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด โรง รียนหนองขามวิทยา
พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบกล้องโทรทัศน์
วงจรปิดพร้อมติดตั้ง โรง รียนหนองขามวิทยา จานวน
1 ระบบ ป็นครุภัณฑ์ที่ติดตั้งพร้อมกัน ป็นระบบ ไม่มีใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสานักงบประมาณ
ตั้งงบประมาณตามราคาทั้งตลาด แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561-2565) พิ่ม ติม ฉบับที่ 7 แก้ไขครั้งที่ 11/2563
ผ.03 หน้า 83 ข้อ 40 (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
รายละ อียดดังนี้
1.กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิด ครือข่าย แบบมุมมอง
คงที่ สาหรับติดตั้งภายในอาคาร สาหรับใช้ในงานรักษา
ความปลอดภัยทั่วไป จานวน 3 ตัว ๆ ละ 23,000 บาท ป็น งิน
69,000 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- มีความละ อียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า
1,920 x 1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel
- มี frame rate ไม่น้อยกว่า 25 ภาพต่อวินาที
(frame per second)
- ใช้ ทคโนโลยี IR-Cut filter หรือ Infrared
Cut-off Removable (ICR) สาหรับการบันทึกภาพได้ทั้ง
กลางวันและกลางคืนโดยอัตโนมัติ
- มีความไวแสงน้อยสุด ไม่มากกว่า 0.25 LUX
สาหรับการแสดงภาพสี (Color) และไม่มากกว่า 0.05 LUX
สาหรับการแสดงภาพขาวดา (Black/White)
- มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไม่น้อยกว่า
1/3 นิ้ว
- มีผลต่างค่าความยาวโฟกัสต่าสุดกับค่าความยาว
โฟกัสสูงสุดไม่น้อยกว่า 4.5 มิลลิ มตร
- สามารถตรวจจับความ คลื่อนไหวอัตโนมัติ
(Motion Detection) ได้
- สามารถแสดงรายละ อียดของภาพที่มี
ความแตกต่างของแสงมาก (Wide Dynamic Range
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หรือ Super Dynamic Range) ได้
- สามารถส่งสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดง
ได้อย่างน้อย 2 แหล่ง
- ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video
Interface Forum)
- สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน
H.264 ป็นอย่างน้อย
- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได้
- มีช่อง ชื่อมต่อระบบ ครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า และ สามารถทางานได้ตาม
มาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power over
Ethernet) ในช่อง ดียวกันได้
- สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP, HTTPS,
“NTP หรือ SNTP”, SNMP , RTSP , IEEE802.1X
ได้ ป็นอย่างน้อย
- มีช่องสาหรับบันทึกข้อมูลลงหน่วยความจาแบบ
SD Card หรือ MicroSD Card หรือ Mini SD Card
- ต้องมี Software Development Kit (SDK) หรือ
Application Programming Interface (API) ในรูปแบบ
แผ่น CD หรือ DVD ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง หรือสามารถ
Download จาก ว็บไซต์ผู้ผลิต
- ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านระบบการจัดการ
สิ่งแวดล้อม
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหาร
จัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ
2. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิด ครือข่าย แบบมุมมอง
คงที่สาหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สาหรับใช้ในงานรักษา
ความปลอดภัยทั่วไป จานวน 7 ตัว ๆ ละ 32,000 บาท
ป็น งิน 224,000 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- มีความละ อียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า
1,920 x 1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel
- มี frame rate ไม่น้อยกว่า 25 ภาพต่อวินาที
(frame per second)
- ใช้ ทคโนโลยี IR-Cut filter หรือ Infrared
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Cut-off Removable (ICR) สาหรับการบันทึกภาพ
ได้ทั้งกลางวันและกลางคืนโดยอัตโนมัติ
- มีความไวแสงน้อยสุด ไม่มากกว่า 0.12 LUX
สาหรับการแสดงภาพสี (Color) และไม่มากกว่า 0.05 LUX
สาหรับการแสดงภาพขาวดา (Black/White)
- มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไม่น้อยกว่า
1/3 นิ้ว
- มีผลต่างค่าความยาวโฟกัสต่าสุดกับค่าความยาว
โฟกัสสูงสุดไม่น้อยกว่า 4.5 มิลลิ มตร
- สามารถตรวจจับความ คลื่อนไหวอัตโนมัติ
(Motion Detection) ได้
- สามารถแสดงรายละ อียดของภาพที่มีความ
แตกต่างของแสงมาก (Wide Dynamic Range หรือ
Super Dynamic Range) ได้
- สามารถส่งสัญญาณภาพ (Streaming)
ไปแสดงได้อย่างน้อย 2 แหล่ง
- ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network
Video Interface Forum)
- สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน
H.264 ป็นอย่างน้อย
- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได้
- มีช่อง ชื่อมต่อระบบ ครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า และ สามารถทางานได้
ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at
(Power over Ethernet) ในช่อง ดียวกันได้
- ตัวกล้องได้มาตรฐาน IP66 หรือติดตั้งอุปกรณ์ พิ่ม ติม
สาหรับหุ้มกล้อง (Housing) ที่ได้มาตรฐาน IP66 หรือดีกว่า
- สามารถทางานได้ที่อุณหภูมิ -10 องศา ซล ซียส
ถึง 50 องศา ซล ซียส ป็นอย่างน้อย
- สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP, HTTPS,
“NTP หรือ SNTP”, SNMP, RTSP, IEEE802.1X ได้ ป็นอย่าง
น้อย
- มีช่องสาหรับบันทึกข้อมูลลงหน่วยความจาแบบ
SD Card หรือ MicroSD Card หรือ Mini SD Card
- ต้องมี Software Development Kit (SDK)
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หรือ Application Programming Interface (API) ในรูปแบบ
แผ่น CD หรือ DVD ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง หรือสามารถ
Download จาก ว็บไซต์ผู้ผลิต
- ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านระบบการจัดการ
สิ่งแวดล้อม
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการ
หรือบริหารงานที่มีคุณภาพ
3. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่าน ครือข่าย (Network Video
Recorder) แบบ 16 ช่อง จานวน 1 ครื่อง ป็น งิน
61,000 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- ป็นอุปกรณ์ที่ผลิตมา พื่อบันทึกภาพจาก
กล้องวงจรปิดโดย ฉพาะ
- สามารถบันทึกและบีบอัดภาพได้ตามมาตรฐาน
MPEG4 หรือ H.264 หรือดีกว่า
- ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video
Interface Forum)
- มีช่อง ชื่อมต่อระบบ ครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า
1 ช่อง
- สามารถบันทึกภาพและส่งภาพ พื่อแสดงผลที่
ความละ อียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,920x1,080
pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel
- สามารถใช้งานกับมาตรฐาน “HTTP หรือ HTTPS”,
SMTP, “NTP หรือ SNTP”, SNMP, RTSP ได้ ป็นอย่างน้อย
- มีหน่วยจัด ก็บข้อมูลสาหรับกล้องวงจรปิดโดย ฉพาะ
(Surveillance Hard Disk) ชนิด SATA ขนาดความจุรวม
ไม่น้อยกว่า 16 TB
- มีช่อง ชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB จานวน
ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง
- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได้
- ต้องมี Software Development Kit (SDK) หรือ
Application Programming Interface (API) ในรูปแบบ
แผ่น CD หรือ DVD ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง หรือสามารถ
Download จาก ว็บไซต์ผู้ผลิต
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- สามารถแสดงภาพที่บันทึกจากกล้องโทรทัศน์
วงจรปิดผ่านระบบ ครือข่ายได้
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหาร
จัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ
4. อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ POE
(POE L2 Switch) ขนาด 8 ช่อง จานวน 1 ครื่อง
ป็น งิน 8,300 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- มีลักษณะการทางานไม่น้อยกว่า Layer 2
ของ OSI Model
- มี Switching Capacity ไม่น้อยกว่า 16 Gbps
- รองรับ Mac Address ได้ไม่น้อยกว่า
8,000 Mac Address
- มีช่อง ชื่อมต่อระบบ ครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า และสามารถทางาน
ได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at
(Power over Ethernet) ในช่อง ดียวกันได้ จานวน
ไม่น้อยกว่า 8 ช่อง
- สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านโปรแกรม
Web Browser ได้
- มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทางาน
ช่อง ชื่อมต่อระบบ ครือข่ายทุกช่อง
5. ตู้จัด ก็บอุปกรณ์ภายนอกอาคาร (CCTV Cabinet)
จานวน 1 ชุด ป็น งิน 7,200 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- ตู้ หล็กกันน้าอ นกประสงค์
- ป็นตู้ทึบไม่มีช่องระบายอากาศ
6. อุปกรณ์แปลงสัญญาณสายโครงข่ายใยแก้ว
(SFP Converter) จานวน 2 ชุด ๆ ละ 3,000 บาท
ป็น งิน 6,000 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- ป็นอุปกรณ์แปลงสัญญาณสายโครงข่าย
ใยแก้ว (SFP Converter)
- พื่อ ชื่อมต่ออุปกรณ์ ครือข่ายให้ได้ระยะ
ที่ไกลมากยิ่งขึ้น
7. สายนาสัญญาณโครงข่ายใยแก้วนาแสงขนาด
6 แกน (Fiber Optic Single Mode) จานวน 230 มตร ๆ
ละ 80 บาท ป็น งิน 18,400 บาท โดยมีคุณลักษณะ
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ดังนี้
- ป็นสายไฟ บอร์ออปติก UFC9306 แบบ 6 Core
ประ ภท Single-Mode มาตรฐาน OS2
- โครงสร้างวัสดุไม่มีส่วนใด ป็นตัวนาไฟฟ้า
(All-Dielectric) ติดตั้งได้ทั้งภายนอกและภายในอาคาร
- ฉนวนหุ้มสายใช้สาร PE
8. สายนาสัญญาณแบบทองแดงตี กลียวสาหรับ
ภายในอาคาร (UTP CAT5e) จานวน 260 มตร ๆ ละ
40 บาท ป็น งิน 10,400 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- ป็นสายนาสัญญาณที่ใช้ต่อกับคอมพิว ตอร์
และอุปกรณ์ ชื่อมต่อ ครือข่าย
- ป็นสายทองแดงที่มีความ ร็วที่ต่า
- ป็นสายที่ใช้ภายในอาคาร
9. สายนาสัญญาณแบบทองแดงตี กลียวสาหรับ
ภายนอกอาคาร (UTP CAT5e Outdoor) จานวน
260 มตร ๆ ละ 65 บาท ป็น งิน 16,900 บาท
โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- ป็นสายนาสัญญาณที่ใช้ต่อกับคอมพิว ตอร์
และอุปกรณ์ ชื่อมต่อ ครือข่าย
- ป็นสายทองแดงที่มีความ ร็วที่ต่า
- ป็นสายที่ใช้ภายนอกอาคาร
10. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch)
ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2 จานวน 1 ครื่อง ป็น งิน
21,000 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- มีลักษณะการทางานไม่น้อยกว่า Layer 2
ของ OSI Model
- มีช่อง ชื่อมต่อระบบ ครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า
24 ช่อง
- มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทางาน
ช่อง ชื่อมต่อระบบ ครือข่ายทุกช่อง
- รองรับ Mac Address ได้ไม่น้อยกว่า
16,000 Mac Address
- สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านทาง
โปรแกรม Web Browser ได้
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11. ครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 2 kVA จานวน
1 ครื่อง ป็น งิน 12,000 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- มีกาลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 2 kVA
(1,200 Watts)
- มีช่วงแรงดันไฟฟ้า Input (VAC)
ไม่น้อยกว่า 220+/-20%
- มีช่วงแรงดันไฟฟ้า Output (VAC)
ไม่มากกว่า 220+/-10%
- สามารถสารองไฟฟ้าที่ Full Load
ได้ไม่น้อยกว่า 5 นาที
12. ครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA
จานวน 1 ครื่อง ป็น งิน 2,500 บาท โดยมีคุณลักษณะ
ดังนี้
- มีกาลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA
(480 Watts)
- สามารถสารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
13. ตู้สาหรับจัด ก็บ ครื่องคอมพิว ตอร์และอุปกรณ์
แบบที่ 1 (ขนาด 36U) จานวน 1 ชุด ป็น งิน 18,000 บาท
โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- ป็นตู้ Rack ปิด ขนาด 19 นิ้ว 36U โดยมี
ความกว้างไม่น้อยกว่า 60 ซนติ มตร ความลึก
ไม่น้อยกว่า 80 ซนติ มตร และความสูงไม่น้อยกว่า
179 ซนติ มตร
- ผลิตจาก หล็กแผ่น คลือบสังกะสีแบบชุบ
ด้วยไฟฟ้า (Electro-galvanized steel sheet)
- มีช่อง สียบไฟฟ้า จานวนไม่น้อยกว่า
10 ช่อง
- มีพัดลมสาหรับระบายความร้อน ไม่น้อยกว่า
2 ตัว
14. โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV
ระดับความละ อียดจอภาพ 3840x2160 พิก ซล
ขนาด 55 นิ้ว จานวน 1 ครื่อง ป็น งิน 25,300 บาท
โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- ระดับความละ อียดของจอภาพ (Resolution)
3840x2160 (พิก ซล)
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- จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 55 นิ้ว
- แสดงภาพด้วยหลอดภาพ แบบ LED Backlight
- สามารถ ชื่อมต่อ อิน ตอร์ น็ตได้ (Smart TV)
- ช่องต่อ HDMI ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง พื่อการ
ชื่อมต่อสัญญาณภาพและ สียง
- ช่องต่อ USB ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง รองรับ
ไฟล์ภาพ พลง และภาพยนตร์
- มีตัวรับสัญญาณดิจิตอล (Digital) ในตัว
23. ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด โรง รียนหนองสังข์วิทยายน

จานวน

500,000 บาท
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พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบกล้องโทรทัศน์
วงจรปิดพร้อมติดตั้ง โรง รียนหนองสังข์วิทยายน จานวน
1 ระบบ ป็นครุภัณฑ์ที่ติดตั้งพร้อมกัน ป็นระบบ ไม่มีใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสานักงบประมาณ
ตั้งงบประมาณตามราคาทั้งตลาด แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561-2565) พิ่ม ติม ฉบับที่ 7 แก้ไขครั้งที่ 11/2563
ผ.03 หน้า 86 ข้อ 41 (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
รายละ อียดดังนี้
1.กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิด ครือข่าย แบบมุมมอง
คงที่ สาหรับติดตั้งภายในอาคาร สาหรับใช้ในงานรักษา
ความปลอดภัยทั่วไป จานวน 3 ตัว ๆ ละ 23,000 บาท ป็น งิน
69,000 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- มีความละ อียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า
1,920 x 1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel
- มี frame rate ไม่น้อยกว่า 25 ภาพต่อวินาที
(frame per second)
- ใช้ ทคโนโลยี IR-Cut filter หรือ Infrared
Cut-off Removable (ICR) สาหรับการบันทึกภาพได้ทั้ง
กลางวันและกลางคืนโดยอัตโนมัติ
- มีความไวแสงน้อยสุด ไม่มากกว่า 0.25 LUX
สาหรับการแสดงภาพสี (Color) และไม่มากกว่า 0.05 LUX
สาหรับการแสดงภาพขาวดา (Black/White)
- มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไม่น้อยกว่า
1/3 นิ้ว
- มีผลต่างค่าความยาวโฟกัสต่าสุดกับค่าความยาว
โฟกัสสูงสุดไม่น้อยกว่า 4.5 มิลลิ มตร
- สามารถตรวจจับความ คลื่อนไหวอัตโนมัติ
(Motion Detection) ได้
- สามารถแสดงรายละ อียดของภาพที่มี
ความแตกต่างของแสงมาก (Wide Dynamic Range
หรือ Super Dynamic Range) ได้
- สามารถส่งสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดง
ได้อย่างน้อย 2 แหล่ง
- ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video
Interface Forum)
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- สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน
H.264 ป็นอย่างน้อย
- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได้
- มีช่อง ชื่อมต่อระบบ ครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า และ สามารถทางานได้ตาม
มาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power over
Ethernet) ในช่อง ดียวกันได้
- สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP, HTTPS,
“NTP หรือ SNTP”, SNMP , RTSP , IEEE802.1X
ได้ ป็นอย่างน้อย
- มีช่องสาหรับบันทึกข้อมูลลงหน่วยความจาแบบ
SD Card หรือ MicroSD Card หรือ Mini SD Card
- ต้องมี Software Development Kit (SDK) หรือ
Application Programming Interface (API) ในรูปแบบ
แผ่น CD หรือ DVD ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง หรือสามารถ
Download จาก ว็บไซต์ผู้ผลิต
- ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านระบบการจัดการ
สิ่งแวดล้อม
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหาร
จัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ
2. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิด ครือข่าย แบบมุมมอง
คงที่สาหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สาหรับใช้ในงานรักษา
ความปลอดภัยทั่วไป จานวน 7 ตัว ๆ ละ 32,000 บาท
ป็น งิน 224,000 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- มีความละ อียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า
1,920 x 1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel
- มี frame rate ไม่น้อยกว่า 25 ภาพต่อวินาที
(frame per second)
- ใช้ ทคโนโลยี IR-Cut filter หรือ Infrared
Cut-off Removable (ICR) สาหรับการบันทึกภาพ
ได้ทั้งกลางวันและกลางคืนโดยอัตโนมัติ
- มีความไวแสงน้อยสุด ไม่มากกว่า 0.12 LUX
สาหรับการแสดงภาพสี (Color) และไม่มากกว่า 0.05 LUX
สาหรับการแสดงภาพขาวดา (Black/White)
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- มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไม่น้อยกว่า
1/3 นิ้ว
- มีผลต่างค่าความยาวโฟกัสต่าสุดกับค่าความยาว
โฟกัสสูงสุดไม่น้อยกว่า 4.5 มิลลิ มตร
- สามารถตรวจจับความ คลื่อนไหวอัตโนมัติ
(Motion Detection) ได้
- สามารถแสดงรายละ อียดของภาพที่มีความ
แตกต่างของแสงมาก (Wide Dynamic Range หรือ
Super Dynamic Range) ได้
- สามารถส่งสัญญาณภาพ (Streaming)
ไปแสดงได้อย่างน้อย 2 แหล่ง
- ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network
Video Interface Forum)
- สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน
H.264 ป็นอย่างน้อย
- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได้
- มีช่อง ชื่อมต่อระบบ ครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า และ สามารถทางานได้
ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at
(Power over Ethernet) ในช่อง ดียวกันได้
- ตัวกล้องได้มาตรฐาน IP66 หรือติดตั้งอุปกรณ์ พิ่ม ติม
สาหรับหุ้มกล้อง (Housing) ที่ได้มาตรฐาน IP66 หรือดีกว่า
- สามารถทางานได้ที่อุณหภูมิ -10 องศา ซล ซียส
ถึง 50 องศา ซล ซียส ป็นอย่างน้อย
- สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP, HTTPS,
“NTP หรือ SNTP”, SNMP, RTSP, IEEE802.1X ได้ ป็นอย่าง
น้อย
- มีช่องสาหรับบันทึกข้อมูลลงหน่วยความจาแบบ
SD Card หรือ MicroSD Card หรือ Mini SD Card
- ต้องมี Software Development Kit (SDK)
หรือ Application Programming Interface (API) ในรูปแบบ
แผ่น CD หรือ DVD ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง หรือสามารถ
Download จาก ว็บไซต์ผู้ผลิต
- ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านระบบการจัดการ
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สิ่งแวดล้อม
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการ
หรือบริหารงานที่มีคุณภาพ
3. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่าน ครือข่าย (Network Video
Recorder) แบบ 16 ช่อง จานวน 1 ครื่อง ป็น งิน
61,000 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- ป็นอุปกรณ์ที่ผลิตมา พื่อบันทึกภาพจาก
กล้องวงจรปิดโดย ฉพาะ
- สามารถบันทึกและบีบอัดภาพได้ตามมาตรฐาน
MPEG4 หรือ H.264 หรือดีกว่า
- ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video
Interface Forum)
- มีช่อง ชื่อมต่อระบบ ครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า
1 ช่อง
- สามารถบันทึกภาพและส่งภาพ พื่อแสดงผลที่
ความละ อียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,920x1,080
pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel
- สามารถใช้งานกับมาตรฐาน “HTTP หรือ HTTPS”,
SMTP, “NTP หรือ SNTP”, SNMP, RTSP ได้ ป็นอย่างน้อย
- มีหน่วยจัด ก็บข้อมูลสาหรับกล้องวงจรปิดโดย ฉพาะ
(Surveillance Hard Disk) ชนิด SATA ขนาดความจุรวม
ไม่น้อยกว่า 16 TB
- มีช่อง ชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB จานวน
ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง
- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได้
- ต้องมี Software Development Kit (SDK) หรือ
Application Programming Interface (API) ในรูปแบบ
แผ่น CD หรือ DVD ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง หรือสามารถ
Download จาก ว็บไซต์ผู้ผลิต
- สามารถแสดงภาพที่บันทึกจากกล้องโทรทัศน์
วงจรปิดผ่านระบบ ครือข่ายได้
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหาร
จัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ
4. อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ POE
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(POE L2 Switch) ขนาด 8 ช่อง จานวน 1 ครื่อง
ป็น งิน 8,300 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- มีลักษณะการทางานไม่น้อยกว่า Layer 2
ของ OSI Model
- มี Switching Capacity ไม่น้อยกว่า 16 Gbps
- รองรับ Mac Address ได้ไม่น้อยกว่า
8,000 Mac Address
- มีช่อง ชื่อมต่อระบบ ครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า และสามารถทางาน
ได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at
(Power over Ethernet) ในช่อง ดียวกันได้ จานวน
ไม่น้อยกว่า 8 ช่อง
- สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านโปรแกรม
Web Browser ได้
- มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทางาน
ช่อง ชื่อมต่อระบบ ครือข่ายทุกช่อง
5. ตู้จัด ก็บอุปกรณ์ภายนอกอาคาร (CCTV Cabinet)
จานวน 1 ชุด ป็น งิน 7,200 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- ตู้ หล็กกันน้าอ นกประสงค์
- ป็นตู้ทึบไม่มีช่องระบายอากาศ
6. อุปกรณ์แปลงสัญญาณสายโครงข่ายใยแก้ว
(SFP Converter) จานวน 2 ชุด ๆ ละ 3,000 บาท
ป็น งิน 6,000 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- ป็นอุปกรณ์แปลงสัญญาณสายโครงข่าย
ใยแก้ว (SFP Converter)
- พื่อ ชื่อมต่ออุปกรณ์ ครือข่ายให้ได้ระยะ
ที่ไกลมากยิ่งขึ้น
7. สายนาสัญญาณโครงข่ายใยแก้วนาแสงขนาด
6 แกน (Fiber Optic Single Mode) จานวน 230 มตร ๆ
ละ 80 บาท ป็น งิน 18,400 บาท โดยมีคุณลักษณะ
ดังนี้
- ป็นสายไฟ บอร์ออปติก UFC9306 แบบ 6 Core
ประ ภท Single-Mode มาตรฐาน OS2
- โครงสร้างวัสดุไม่มีส่วนใด ป็นตัวนาไฟฟ้า
(All-Dielectric) ติดตั้งได้ทั้งภายนอกและภายในอาคาร
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- ฉนวนหุ้มสายใช้สาร PE
8. สายนาสัญญาณแบบทองแดงตี กลียวสาหรับ
ภายในอาคาร (UTP CAT5e) จานวน 260 มตร ๆ ละ
40 บาท ป็น งิน 10,400 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- ป็นสายนาสัญญาณที่ใช้ต่อกับคอมพิว ตอร์
และอุปกรณ์ ชื่อมต่อ ครือข่าย
- ป็นสายทองแดงที่มีความ ร็วที่ต่า
- ป็นสายที่ใช้ภายในอาคาร
9. สายนาสัญญาณแบบทองแดงตี กลียวสาหรับ
ภายนอกอาคาร (UTP CAT5e Outdoor) จานวน
260 มตร ๆ ละ 65 บาท ป็น งิน 16,900 บาท
โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- ป็นสายนาสัญญาณที่ใช้ต่อกับคอมพิว ตอร์
และอุปกรณ์ ชื่อมต่อ ครือข่าย
- ป็นสายทองแดงที่มีความ ร็วที่ต่า
- ป็นสายที่ใช้ภายนอกอาคาร
10. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch)
ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2 จานวน 1 ครื่อง ป็น งิน
21,000 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- มีลักษณะการทางานไม่น้อยกว่า Layer 2
ของ OSI Model
- มีช่อง ชื่อมต่อระบบ ครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า
24 ช่อง
- มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทางาน
ช่อง ชื่อมต่อระบบ ครือข่ายทุกช่อง
- รองรับ Mac Address ได้ไม่น้อยกว่า
16,000 Mac Address
- สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านทาง
โปรแกรม Web Browser ได้
11. ครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 2 kVA จานวน
1 ครื่อง ป็น งิน 12,000 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- มีกาลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 2 kVA
(1,200 Watts)
- มีช่วงแรงดันไฟฟ้า Input (VAC)
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ไม่น้อยกว่า 220+/-20%
- มีช่วงแรงดันไฟฟ้า Output (VAC)
ไม่มากกว่า 220+/-10%
- สามารถสารองไฟฟ้าที่ Full Load
ได้ไม่น้อยกว่า 5 นาที
12. ครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA
จานวน 1 ครื่อง ป็น งิน 2,500 บาท โดยมีคุณลักษณะ
ดังนี้
- มีกาลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA
(480 Watts)
- สามารถสารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
13. ตู้สาหรับจัด ก็บ ครื่องคอมพิว ตอร์และอุปกรณ์
แบบที่ 1 (ขนาด 36U) จานวน 1 ชุด ป็น งิน 18,000 บาท
โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- ป็นตู้ Rack ปิด ขนาด 19 นิ้ว 36U โดยมี
ความกว้างไม่น้อยกว่า 60 ซนติ มตร ความลึก
ไม่น้อยกว่า 80 ซนติ มตร และความสูงไม่น้อยกว่า
179 ซนติ มตร
- ผลิตจาก หล็กแผ่น คลือบสังกะสีแบบชุบ
ด้วยไฟฟ้า (Electro-galvanized steel sheet)
- มีช่อง สียบไฟฟ้า จานวนไม่น้อยกว่า
10 ช่อง
- มีพัดลมสาหรับระบายความร้อน ไม่น้อยกว่า
2 ตัว
14. โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV
ระดับความละ อียดจอภาพ 3840x2160 พิก ซล
ขนาด 55 นิ้ว จานวน 1 ครื่อง ป็น งิน 25,300 บาท
โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- ระดับความละ อียดของจอภาพ (Resolution)
3840x2160 (พิก ซล)
- จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 55 นิ้ว
- แสดงภาพด้วยหลอดภาพ แบบ LED Backlight
- สามารถ ชื่อมต่อ อิน ตอร์ น็ตได้ (Smart TV)
- ช่องต่อ HDMI ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง พื่อการ
ชื่อมต่อสัญญาณภาพและ สียง
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- ช่องต่อ USB ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง รองรับ
ไฟล์ภาพ พลง และภาพยนตร์
- มีตัวรับสัญญาณดิจิตอล (Digital) ในตัว
24. ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด โรง รียนหนองไผ่วิทยานุสรณ์
พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบกล้องโทรทัศน์
วงจรปิดพร้อมติดตั้ง โรง รียนหนองไผ่วิทยานุสรณ์
จานวน 1 ระบบ ป็นครุภัณฑ์ที่ติดตั้งพร้อมกัน ป็นระบบ
ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสานักงบประมาณ
ตั้งงบประมาณตามราคาทั้งตลาด แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561-2565) พิ่ม ติม ฉบับที่ 7 แก้ไขครั้งที่ 11/2563
ผ.03 หน้า 89 ข้อ 42 (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
รายละ อียดดังนี้
1.กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิด ครือข่าย แบบมุมมอง
คงที่ สาหรับติดตั้งภายในอาคาร สาหรับใช้ในงานรักษา
ความปลอดภัยทั่วไป จานวน 3 ตัว ๆ ละ 23,000 บาท ป็น งิน
69,000 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- มีความละ อียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า
1,920 x 1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel
- มี frame rate ไม่น้อยกว่า 25 ภาพต่อวินาที
(frame per second)
- ใช้ ทคโนโลยี IR-Cut filter หรือ Infrared
Cut-off Removable (ICR) สาหรับการบันทึกภาพได้ทั้ง
กลางวันและกลางคืนโดยอัตโนมัติ
- มีความไวแสงน้อยสุด ไม่มากกว่า 0.25 LUX
สาหรับการแสดงภาพสี (Color) และไม่มากกว่า 0.05 LUX
สาหรับการแสดงภาพขาวดา (Black/White)
- มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไม่น้อยกว่า
1/3 นิ้ว
- มีผลต่างค่าความยาวโฟกัสต่าสุดกับค่าความยาว
โฟกัสสูงสุดไม่น้อยกว่า 4.5 มิลลิ มตร
- สามารถตรวจจับความ คลื่อนไหวอัตโนมัติ
(Motion Detection) ได้
- สามารถแสดงรายละ อียดของภาพที่มี
ความแตกต่างของแสงมาก (Wide Dynamic Range
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หรือ Super Dynamic Range) ได้
- สามารถส่งสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดง
ได้อย่างน้อย 2 แหล่ง
- ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video
Interface Forum)
- สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน
H.264 ป็นอย่างน้อย
- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได้
- มีช่อง ชื่อมต่อระบบ ครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า และ สามารถทางานได้ตาม
มาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power over
Ethernet) ในช่อง ดียวกันได้
- สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP, HTTPS,
“NTP หรือ SNTP”, SNMP , RTSP , IEEE802.1X
ได้ ป็นอย่างน้อย
- มีช่องสาหรับบันทึกข้อมูลลงหน่วยความจาแบบ
SD Card หรือ MicroSD Card หรือ Mini SD Card
- ต้องมี Software Development Kit (SDK) หรือ
Application Programming Interface (API) ในรูปแบบ
แผ่น CD หรือ DVD ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง หรือสามารถ
Download จาก ว็บไซต์ผู้ผลิต
- ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านระบบการจัดการ
สิ่งแวดล้อม
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหาร
จัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ
2. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิด ครือข่าย แบบมุมมอง
คงที่สาหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สาหรับใช้ในงานรักษา
ความปลอดภัยทั่วไป จานวน 7 ตัว ๆ ละ 32,000 บาท
ป็น งิน 224,000 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- มีความละ อียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า
1,920 x 1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel
- มี frame rate ไม่น้อยกว่า 25 ภาพต่อวินาที
(frame per second)
- ใช้ ทคโนโลยี IR-Cut filter หรือ Infrared
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Cut-off Removable (ICR) สาหรับการบันทึกภาพ
ได้ทั้งกลางวันและกลางคืนโดยอัตโนมัติ
- มีความไวแสงน้อยสุด ไม่มากกว่า 0.12 LUX
สาหรับการแสดงภาพสี (Color) และไม่มากกว่า 0.05 LUX
สาหรับการแสดงภาพขาวดา (Black/White)
- มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไม่น้อยกว่า
1/3 นิ้ว
- มีผลต่างค่าความยาวโฟกัสต่าสุดกับค่าความยาว
โฟกัสสูงสุดไม่น้อยกว่า 4.5 มิลลิ มตร
- สามารถตรวจจับความ คลื่อนไหวอัตโนมัติ
(Motion Detection) ได้
- สามารถแสดงรายละ อียดของภาพที่มีความ
แตกต่างของแสงมาก (Wide Dynamic Range หรือ
Super Dynamic Range) ได้
- สามารถส่งสัญญาณภาพ (Streaming)
ไปแสดงได้อย่างน้อย 2 แหล่ง
- ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network
Video Interface Forum)
- สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน
H.264 ป็นอย่างน้อย
- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได้
- มีช่อง ชื่อมต่อระบบ ครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า และ สามารถทางานได้
ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at
(Power over Ethernet) ในช่อง ดียวกันได้
- ตัวกล้องได้มาตรฐาน IP66 หรือติดตั้งอุปกรณ์ พิ่ม ติม
สาหรับหุ้มกล้อง (Housing) ที่ได้มาตรฐาน IP66 หรือดีกว่า
- สามารถทางานได้ที่อุณหภูมิ -10 องศา ซล ซียส
ถึง 50 องศา ซล ซียส ป็นอย่างน้อย
- สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP, HTTPS,
“NTP หรือ SNTP”, SNMP, RTSP, IEEE802.1X ได้ ป็นอย่าง
น้อย
- มีช่องสาหรับบันทึกข้อมูลลงหน่วยความจาแบบ
SD Card หรือ MicroSD Card หรือ Mini SD Card
- ต้องมี Software Development Kit (SDK)
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หรือ Application Programming Interface (API) ในรูปแบบ
แผ่น CD หรือ DVD ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง หรือสามารถ
Download จาก ว็บไซต์ผู้ผลิต
- ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านระบบการจัดการ
สิ่งแวดล้อม
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการ
หรือบริหารงานที่มีคุณภาพ
3. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่าน ครือข่าย (Network Video
Recorder) แบบ 16 ช่อง จานวน 1 ครื่อง ป็น งิน
61,000 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- ป็นอุปกรณ์ที่ผลิตมา พื่อบันทึกภาพจาก
กล้องวงจรปิดโดย ฉพาะ
- สามารถบันทึกและบีบอัดภาพได้ตามมาตรฐาน
MPEG4 หรือ H.264 หรือดีกว่า
- ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video
Interface Forum)
- มีช่อง ชื่อมต่อระบบ ครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า
1 ช่อง
- สามารถบันทึกภาพและส่งภาพ พื่อแสดงผลที่
ความละ อียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,920x1,080
pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel
- สามารถใช้งานกับมาตรฐาน “HTTP หรือ HTTPS”,
SMTP, “NTP หรือ SNTP”, SNMP, RTSP ได้ ป็นอย่างน้อย
- มีหน่วยจัด ก็บข้อมูลสาหรับกล้องวงจรปิดโดย ฉพาะ
(Surveillance Hard Disk) ชนิด SATA ขนาดความจุรวม
ไม่น้อยกว่า 16 TB
- มีช่อง ชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB จานวน
ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง
- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได้
- ต้องมี Software Development Kit (SDK) หรือ
Application Programming Interface (API) ในรูปแบบ
แผ่น CD หรือ DVD ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง หรือสามารถ
Download จาก ว็บไซต์ผู้ผลิต
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- สามารถแสดงภาพที่บันทึกจากกล้องโทรทัศน์
วงจรปิดผ่านระบบ ครือข่ายได้
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหาร
จัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ
4. อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ POE
(POE L2 Switch) ขนาด 8 ช่อง จานวน 1 ครื่อง
ป็น งิน 8,300 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- มีลักษณะการทางานไม่น้อยกว่า Layer 2
ของ OSI Model
- มี Switching Capacity ไม่น้อยกว่า 16 Gbps
- รองรับ Mac Address ได้ไม่น้อยกว่า
8,000 Mac Address
- มีช่อง ชื่อมต่อระบบ ครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า และสามารถทางาน
ได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at
(Power over Ethernet) ในช่อง ดียวกันได้ จานวน
ไม่น้อยกว่า 8 ช่อง
- สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านโปรแกรม
Web Browser ได้
- มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทางาน
ช่อง ชื่อมต่อระบบ ครือข่ายทุกช่อง
5. ตู้จัด ก็บอุปกรณ์ภายนอกอาคาร (CCTV Cabinet)
จานวน 1 ชุด ป็น งิน 7,200 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- ตู้ หล็กกันน้าอ นกประสงค์
- ป็นตู้ทึบไม่มีช่องระบายอากาศ
6. อุปกรณ์แปลงสัญญาณสายโครงข่ายใยแก้ว
(SFP Converter) จานวน 2 ชุด ๆ ละ 3,000 บาท
ป็น งิน 6,000 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- ป็นอุปกรณ์แปลงสัญญาณสายโครงข่าย
ใยแก้ว (SFP Converter)
- พื่อ ชื่อมต่ออุปกรณ์ ครือข่ายให้ได้ระยะ
ที่ไกลมากยิ่งขึ้น
7. สายนาสัญญาณโครงข่ายใยแก้วนาแสงขนาด
6 แกน (Fiber Optic Single Mode) จานวน 230 มตร ๆ
ละ 80 บาท ป็น งิน 18,400 บาท โดยมีคุณลักษณะ
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ดังนี้
- ป็นสายไฟ บอร์ออปติก UFC9306 แบบ 6 Core
ประ ภท Single-Mode มาตรฐาน OS2
- โครงสร้างวัสดุไม่มีส่วนใด ป็นตัวนาไฟฟ้า
(All-Dielectric) ติดตั้งได้ทั้งภายนอกและภายในอาคาร
- ฉนวนหุ้มสายใช้สาร PE
8. สายนาสัญญาณแบบทองแดงตี กลียวสาหรับ
ภายในอาคาร (UTP CAT5e) จานวน 260 มตร ๆ ละ
40 บาท ป็น งิน 10,400 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- ป็นสายนาสัญญาณที่ใช้ต่อกับคอมพิว ตอร์
และอุปกรณ์ ชื่อมต่อ ครือข่าย
- ป็นสายทองแดงที่มีความ ร็วที่ต่า
- ป็นสายที่ใช้ภายในอาคาร
9. สายนาสัญญาณแบบทองแดงตี กลียวสาหรับ
ภายนอกอาคาร (UTP CAT5e Outdoor) จานวน
260 มตร ๆ ละ 65 บาท ป็น งิน 16,900 บาท
โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- ป็นสายนาสัญญาณที่ใช้ต่อกับคอมพิว ตอร์
และอุปกรณ์ ชื่อมต่อ ครือข่าย
- ป็นสายทองแดงที่มีความ ร็วที่ต่า
- ป็นสายที่ใช้ภายนอกอาคาร
10. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch)
ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2 จานวน 1 ครื่อง ป็น งิน
21,000 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- มีลักษณะการทางานไม่น้อยกว่า Layer 2
ของ OSI Model
- มีช่อง ชื่อมต่อระบบ ครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า
24 ช่อง
- มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทางาน
ช่อง ชื่อมต่อระบบ ครือข่ายทุกช่อง
- รองรับ Mac Address ได้ไม่น้อยกว่า
16,000 Mac Address
- สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านทาง
โปรแกรม Web Browser ได้
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11. ครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 2 kVA จานวน
1 ครื่อง ป็น งิน 12,000 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- มีกาลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 2 kVA
(1,200 Watts)
- มีช่วงแรงดันไฟฟ้า Input (VAC)
ไม่น้อยกว่า 220+/-20%
- มีช่วงแรงดันไฟฟ้า Output (VAC)
ไม่มากกว่า 220+/-10%
- สามารถสารองไฟฟ้าที่ Full Load
ได้ไม่น้อยกว่า 5 นาที
12. ครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA
จานวน 1 ครื่อง ป็น งิน 2,500 บาท โดยมีคุณลักษณะ
ดังนี้
- มีกาลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA
(480 Watts)
- สามารถสารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
13. ตู้สาหรับจัด ก็บ ครื่องคอมพิว ตอร์และอุปกรณ์
แบบที่ 1 (ขนาด 36U) จานวน 1 ชุด ป็น งิน 18,000 บาท
โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- ป็นตู้ Rack ปิด ขนาด 19 นิ้ว 36U โดยมี
ความกว้างไม่น้อยกว่า 60 ซนติ มตร ความลึก
ไม่น้อยกว่า 80 ซนติ มตร และความสูงไม่น้อยกว่า
179 ซนติ มตร
- ผลิตจาก หล็กแผ่น คลือบสังกะสีแบบชุบ
ด้วยไฟฟ้า (Electro-galvanized steel sheet)
- มีช่อง สียบไฟฟ้า จานวนไม่น้อยกว่า
10 ช่อง
- มีพัดลมสาหรับระบายความร้อน ไม่น้อยกว่า
2 ตัว
14. โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV
ระดับความละ อียดจอภาพ 3840x2160 พิก ซล
ขนาด 55 นิ้ว จานวน 1 ครื่อง ป็น งิน 25,300 บาท
โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- ระดับความละ อียดของจอภาพ (Resolution)
3840x2160 (พิก ซล)
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- จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 55 นิ้ว
- แสดงภาพด้วยหลอดภาพ แบบ LED Backlight
- สามารถ ชื่อมต่อ อิน ตอร์ น็ตได้ (Smart TV)
- ช่องต่อ HDMI ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง พื่อการ
ชื่อมต่อสัญญาณภาพและ สียง
- ช่องต่อ USB ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง รองรับ
ไฟล์ภาพ พลง และภาพยนตร์
- มีตัวรับสัญญาณดิจิตอล (Digital) ในตัว
25. ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด โรง รียนห้วยต้อนพิทยาคม

จานวน

500,000 บาท

473
วันที่พิมพ์ : 2/9/2563 19:14:58

พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบกล้องโทรทัศน์
วงจรปิดพร้อมติดตั้ง โรง รียนห้วยต้อนพิทยาคม จานวน
1 ระบบ ป็นครุภัณฑ์ที่ติดตั้งพร้อมกัน ป็นระบบ ไม่มีใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสานักงบประมาณ
ตั้งงบประมาณตามราคาทั้งตลาด แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561-2565) พิ่ม ติม ฉบับที่ 7 แก้ไขครั้งที่ 11/2563
ผ.03 หน้า 92 ข้อ 43 (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
รายละ อียดดังนี้
1.กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิด ครือข่าย แบบมุมมอง
คงที่ สาหรับติดตั้งภายในอาคาร สาหรับใช้ในงานรักษา
ความปลอดภัยทั่วไป จานวน 3 ตัว ๆ ละ 23,000 บาท ป็น งิน
69,000 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- มีความละ อียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า
1,920 x 1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel
- มี frame rate ไม่น้อยกว่า 25 ภาพต่อวินาที
(frame per second)
- ใช้ ทคโนโลยี IR-Cut filter หรือ Infrared
Cut-off Removable (ICR) สาหรับการบันทึกภาพได้ทั้ง
กลางวันและกลางคืนโดยอัตโนมัติ
- มีความไวแสงน้อยสุด ไม่มากกว่า 0.25 LUX
สาหรับการแสดงภาพสี (Color) และไม่มากกว่า 0.05 LUX
สาหรับการแสดงภาพขาวดา (Black/White)
- มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไม่น้อยกว่า
1/3 นิ้ว
- มีผลต่างค่าความยาวโฟกัสต่าสุดกับค่าความยาว
โฟกัสสูงสุดไม่น้อยกว่า 4.5 มิลลิ มตร
- สามารถตรวจจับความ คลื่อนไหวอัตโนมัติ
(Motion Detection) ได้
- สามารถแสดงรายละ อียดของภาพที่มี
ความแตกต่างของแสงมาก (Wide Dynamic Range
หรือ Super Dynamic Range) ได้
- สามารถส่งสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดง
ได้อย่างน้อย 2 แหล่ง
- ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video
Interface Forum)
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- สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน
H.264 ป็นอย่างน้อย
- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได้
- มีช่อง ชื่อมต่อระบบ ครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า และ สามารถทางานได้ตาม
มาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power over
Ethernet) ในช่อง ดียวกันได้
- สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP, HTTPS,
“NTP หรือ SNTP”, SNMP , RTSP , IEEE802.1X
ได้ ป็นอย่างน้อย
- มีช่องสาหรับบันทึกข้อมูลลงหน่วยความจาแบบ
SD Card หรือ MicroSD Card หรือ Mini SD Card
- ต้องมี Software Development Kit (SDK) หรือ
Application Programming Interface (API) ในรูปแบบ
แผ่น CD หรือ DVD ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง หรือสามารถ
Download จาก ว็บไซต์ผู้ผลิต
- ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านระบบการจัดการ
สิ่งแวดล้อม
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหาร
จัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ
2. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิด ครือข่าย แบบมุมมอง
คงที่สาหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สาหรับใช้ในงานรักษา
ความปลอดภัยทั่วไป จานวน 7 ตัว ๆ ละ 32,000 บาท
ป็น งิน 224,000 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- มีความละ อียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า
1,920 x 1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel
- มี frame rate ไม่น้อยกว่า 25 ภาพต่อวินาที
(frame per second)
- ใช้ ทคโนโลยี IR-Cut filter หรือ Infrared
Cut-off Removable (ICR) สาหรับการบันทึกภาพ
ได้ทั้งกลางวันและกลางคืนโดยอัตโนมัติ
- มีความไวแสงน้อยสุด ไม่มากกว่า 0.12 LUX
สาหรับการแสดงภาพสี (Color) และไม่มากกว่า 0.05 LUX
สาหรับการแสดงภาพขาวดา (Black/White)
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- มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไม่น้อยกว่า
1/3 นิ้ว
- มีผลต่างค่าความยาวโฟกัสต่าสุดกับค่าความยาว
โฟกัสสูงสุดไม่น้อยกว่า 4.5 มิลลิ มตร
- สามารถตรวจจับความ คลื่อนไหวอัตโนมัติ
(Motion Detection) ได้
- สามารถแสดงรายละ อียดของภาพที่มีความ
แตกต่างของแสงมาก (Wide Dynamic Range หรือ
Super Dynamic Range) ได้
- สามารถส่งสัญญาณภาพ (Streaming)
ไปแสดงได้อย่างน้อย 2 แหล่ง
- ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network
Video Interface Forum)
- สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน
H.264 ป็นอย่างน้อย
- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได้
- มีช่อง ชื่อมต่อระบบ ครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า และ สามารถทางานได้
ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at
(Power over Ethernet) ในช่อง ดียวกันได้
- ตัวกล้องได้มาตรฐาน IP66 หรือติดตั้งอุปกรณ์ พิ่ม ติม
สาหรับหุ้มกล้อง (Housing) ที่ได้มาตรฐาน IP66 หรือดีกว่า
- สามารถทางานได้ที่อุณหภูมิ -10 องศา ซล ซียส
ถึง 50 องศา ซล ซียส ป็นอย่างน้อย
- สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP, HTTPS,
“NTP หรือ SNTP”, SNMP, RTSP, IEEE802.1X ได้ ป็นอย่าง
น้อย
- มีช่องสาหรับบันทึกข้อมูลลงหน่วยความจาแบบ
SD Card หรือ MicroSD Card หรือ Mini SD Card
- ต้องมี Software Development Kit (SDK)
หรือ Application Programming Interface (API) ในรูปแบบ
แผ่น CD หรือ DVD ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง หรือสามารถ
Download จาก ว็บไซต์ผู้ผลิต
- ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านระบบการจัดการ
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สิ่งแวดล้อม
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการ
หรือบริหารงานที่มีคุณภาพ
3. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่าน ครือข่าย (Network Video
Recorder) แบบ 16 ช่อง จานวน 1 ครื่อง ป็น งิน
61,000 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- ป็นอุปกรณ์ที่ผลิตมา พื่อบันทึกภาพจาก
กล้องวงจรปิดโดย ฉพาะ
- สามารถบันทึกและบีบอัดภาพได้ตามมาตรฐาน
MPEG4 หรือ H.264 หรือดีกว่า
- ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video
Interface Forum)
- มีช่อง ชื่อมต่อระบบ ครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า
1 ช่อง
- สามารถบันทึกภาพและส่งภาพ พื่อแสดงผลที่
ความละ อียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,920x1,080
pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel
- สามารถใช้งานกับมาตรฐาน “HTTP หรือ HTTPS”,
SMTP, “NTP หรือ SNTP”, SNMP, RTSP ได้ ป็นอย่างน้อย
- มีหน่วยจัด ก็บข้อมูลสาหรับกล้องวงจรปิดโดย ฉพาะ
(Surveillance Hard Disk) ชนิด SATA ขนาดความจุรวม
ไม่น้อยกว่า 16 TB
- มีช่อง ชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB จานวน
ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง
- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได้
- ต้องมี Software Development Kit (SDK) หรือ
Application Programming Interface (API) ในรูปแบบ
แผ่น CD หรือ DVD ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง หรือสามารถ
Download จาก ว็บไซต์ผู้ผลิต
- สามารถแสดงภาพที่บันทึกจากกล้องโทรทัศน์
วงจรปิดผ่านระบบ ครือข่ายได้
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหาร
จัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ
4. อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ POE
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(POE L2 Switch) ขนาด 8 ช่อง จานวน 1 ครื่อง
ป็น งิน 8,300 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- มีลักษณะการทางานไม่น้อยกว่า Layer 2
ของ OSI Model
- มี Switching Capacity ไม่น้อยกว่า 16 Gbps
- รองรับ Mac Address ได้ไม่น้อยกว่า
8,000 Mac Address
- มีช่อง ชื่อมต่อระบบ ครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า และสามารถทางาน
ได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at
(Power over Ethernet) ในช่อง ดียวกันได้ จานวน
ไม่น้อยกว่า 8 ช่อง
- สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านโปรแกรม
Web Browser ได้
- มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทางาน
ช่อง ชื่อมต่อระบบ ครือข่ายทุกช่อง
5. ตู้จัด ก็บอุปกรณ์ภายนอกอาคาร (CCTV Cabinet)
จานวน 1 ชุด ป็น งิน 7,200 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- ตู้ หล็กกันน้าอ นกประสงค์
- ป็นตู้ทึบไม่มีช่องระบายอากาศ
6. อุปกรณ์แปลงสัญญาณสายโครงข่ายใยแก้ว
(SFP Converter) จานวน 2 ชุด ๆ ละ 3,000 บาท
ป็น งิน 6,000 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- ป็นอุปกรณ์แปลงสัญญาณสายโครงข่าย
ใยแก้ว (SFP Converter)
- พื่อ ชื่อมต่ออุปกรณ์ ครือข่ายให้ได้ระยะ
ที่ไกลมากยิ่งขึ้น
7. สายนาสัญญาณโครงข่ายใยแก้วนาแสงขนาด
6 แกน (Fiber Optic Single Mode) จานวน 230 มตร ๆ
ละ 80 บาท ป็น งิน 18,400 บาท โดยมีคุณลักษณะ
ดังนี้
- ป็นสายไฟ บอร์ออปติก UFC9306 แบบ 6 Core
ประ ภท Single-Mode มาตรฐาน OS2
- โครงสร้างวัสดุไม่มีส่วนใด ป็นตัวนาไฟฟ้า
(All-Dielectric) ติดตั้งได้ทั้งภายนอกและภายในอาคาร
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- ฉนวนหุ้มสายใช้สาร PE
8. สายนาสัญญาณแบบทองแดงตี กลียวสาหรับ
ภายในอาคาร (UTP CAT5e) จานวน 260 มตร ๆ ละ
40 บาท ป็น งิน 10,400 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- ป็นสายนาสัญญาณที่ใช้ต่อกับคอมพิว ตอร์
และอุปกรณ์ ชื่อมต่อ ครือข่าย
- ป็นสายทองแดงที่มีความ ร็วที่ต่า
- ป็นสายที่ใช้ภายในอาคาร
9. สายนาสัญญาณแบบทองแดงตี กลียวสาหรับ
ภายนอกอาคาร (UTP CAT5e Outdoor) จานวน
260 มตร ๆ ละ 65 บาท ป็น งิน 16,900 บาท
โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- ป็นสายนาสัญญาณที่ใช้ต่อกับคอมพิว ตอร์
และอุปกรณ์ ชื่อมต่อ ครือข่าย
- ป็นสายทองแดงที่มีความ ร็วที่ต่า
- ป็นสายที่ใช้ภายนอกอาคาร
10. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch)
ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2 จานวน 1 ครื่อง ป็น งิน
21,000 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- มีลักษณะการทางานไม่น้อยกว่า Layer 2
ของ OSI Model
- มีช่อง ชื่อมต่อระบบ ครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า
24 ช่อง
- มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทางาน
ช่อง ชื่อมต่อระบบ ครือข่ายทุกช่อง
- รองรับ Mac Address ได้ไม่น้อยกว่า
16,000 Mac Address
- สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านทาง
โปรแกรม Web Browser ได้
11. ครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 2 kVA จานวน
1 ครื่อง ป็น งิน 12,000 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- มีกาลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 2 kVA
(1,200 Watts)
- มีช่วงแรงดันไฟฟ้า Input (VAC)
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ไม่น้อยกว่า 220+/-20%
- มีช่วงแรงดันไฟฟ้า Output (VAC)
ไม่มากกว่า 220+/-10%
- สามารถสารองไฟฟ้าที่ Full Load
ได้ไม่น้อยกว่า 5 นาที
12. ครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA
จานวน 1 ครื่อง ป็น งิน 2,500 บาท โดยมีคุณลักษณะ
ดังนี้
- มีกาลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA
(480 Watts)
- สามารถสารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
13. ตู้สาหรับจัด ก็บ ครื่องคอมพิว ตอร์และอุปกรณ์
แบบที่ 1 (ขนาด 36U) จานวน 1 ชุด ป็น งิน 18,000 บาท
โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- ป็นตู้ Rack ปิด ขนาด 19 นิ้ว 36U โดยมี
ความกว้างไม่น้อยกว่า 60 ซนติ มตร ความลึก
ไม่น้อยกว่า 80 ซนติ มตร และความสูงไม่น้อยกว่า
179 ซนติ มตร
- ผลิตจาก หล็กแผ่น คลือบสังกะสีแบบชุบ
ด้วยไฟฟ้า (Electro-galvanized steel sheet)
- มีช่อง สียบไฟฟ้า จานวนไม่น้อยกว่า
10 ช่อง
- มีพัดลมสาหรับระบายความร้อน ไม่น้อยกว่า
2 ตัว
14. โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV
ระดับความละ อียดจอภาพ 3840x2160 พิก ซล
ขนาด 55 นิ้ว จานวน 1 ครื่อง ป็น งิน 25,300 บาท
โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- ระดับความละ อียดของจอภาพ (Resolution)
3840x2160 (พิก ซล)
- จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 55 นิ้ว
- แสดงภาพด้วยหลอดภาพ แบบ LED Backlight
- สามารถ ชื่อมต่อ อิน ตอร์ น็ตได้ (Smart TV)
- ช่องต่อ HDMI ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง พื่อการ
ชื่อมต่อสัญญาณภาพและ สียง
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- ช่องต่อ USB ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง รองรับ
ไฟล์ภาพ พลง และภาพยนตร์
- มีตัวรับสัญญาณดิจิตอล (Digital) ในตัว
26. ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด โรง รียนห้วยยางวิทยาคม
พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบกล้องโทรทัศน์
วงจรปิดพร้อมติดตั้ง โรง รียนห้วยยางวิทยาคม จานวน
1 ระบบ ป็นครุภัณฑ์ที่ติดตั้งพร้อมกัน ป็นระบบ ไม่มีใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสานักงบประมาณ
ตั้งงบประมาณตามราคาทั้งตลาด แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561-2565) พิ่ม ติม ฉบับที่ 7 แก้ไขครั้งที่ 11/2563
ผ.03 หน้า 95 ข้อ 44 (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
รายละ อียดดังนี้
1.กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิด ครือข่าย แบบมุมมอง
คงที่ สาหรับติดตั้งภายในอาคาร สาหรับใช้ในงานรักษา
ความปลอดภัยทั่วไป จานวน 3 ตัว ๆ ละ 23,000 บาท ป็น งิน
69,000 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- มีความละ อียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า
1,920 x 1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel
- มี frame rate ไม่น้อยกว่า 25 ภาพต่อวินาที
(frame per second)
- ใช้ ทคโนโลยี IR-Cut filter หรือ Infrared
Cut-off Removable (ICR) สาหรับการบันทึกภาพได้ทั้ง
กลางวันและกลางคืนโดยอัตโนมัติ
- มีความไวแสงน้อยสุด ไม่มากกว่า 0.25 LUX
สาหรับการแสดงภาพสี (Color) และไม่มากกว่า 0.05 LUX
สาหรับการแสดงภาพขาวดา (Black/White)
- มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไม่น้อยกว่า
1/3 นิ้ว
- มีผลต่างค่าความยาวโฟกัสต่าสุดกับค่าความยาว
โฟกัสสูงสุดไม่น้อยกว่า 4.5 มิลลิ มตร
- สามารถตรวจจับความ คลื่อนไหวอัตโนมัติ
(Motion Detection) ได้
- สามารถแสดงรายละ อียดของภาพที่มี
ความแตกต่างของแสงมาก (Wide Dynamic Range

จานวน

500,000 บาท
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หรือ Super Dynamic Range) ได้
- สามารถส่งสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดง
ได้อย่างน้อย 2 แหล่ง
- ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video
Interface Forum)
- สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน
H.264 ป็นอย่างน้อย
- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได้
- มีช่อง ชื่อมต่อระบบ ครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า และ สามารถทางานได้ตาม
มาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power over
Ethernet) ในช่อง ดียวกันได้
- สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP, HTTPS,
“NTP หรือ SNTP”, SNMP , RTSP , IEEE802.1X
ได้ ป็นอย่างน้อย
- มีช่องสาหรับบันทึกข้อมูลลงหน่วยความจาแบบ
SD Card หรือ MicroSD Card หรือ Mini SD Card
- ต้องมี Software Development Kit (SDK) หรือ
Application Programming Interface (API) ในรูปแบบ
แผ่น CD หรือ DVD ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง หรือสามารถ
Download จาก ว็บไซต์ผู้ผลิต
- ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านระบบการจัดการ
สิ่งแวดล้อม
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหาร
จัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ
2. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิด ครือข่าย แบบมุมมอง
คงที่สาหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สาหรับใช้ในงานรักษา
ความปลอดภัยทั่วไป จานวน 7 ตัว ๆ ละ 32,000 บาท
ป็น งิน 224,000 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- มีความละ อียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า
1,920 x 1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel
- มี frame rate ไม่น้อยกว่า 25 ภาพต่อวินาที
(frame per second)
- ใช้ ทคโนโลยี IR-Cut filter หรือ Infrared
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Cut-off Removable (ICR) สาหรับการบันทึกภาพ
ได้ทั้งกลางวันและกลางคืนโดยอัตโนมัติ
- มีความไวแสงน้อยสุด ไม่มากกว่า 0.12 LUX
สาหรับการแสดงภาพสี (Color) และไม่มากกว่า 0.05 LUX
สาหรับการแสดงภาพขาวดา (Black/White)
- มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไม่น้อยกว่า
1/3 นิ้ว
- มีผลต่างค่าความยาวโฟกัสต่าสุดกับค่าความยาว
โฟกัสสูงสุดไม่น้อยกว่า 4.5 มิลลิ มตร
- สามารถตรวจจับความ คลื่อนไหวอัตโนมัติ
(Motion Detection) ได้
- สามารถแสดงรายละ อียดของภาพที่มีความ
แตกต่างของแสงมาก (Wide Dynamic Range หรือ
Super Dynamic Range) ได้
- สามารถส่งสัญญาณภาพ (Streaming)
ไปแสดงได้อย่างน้อย 2 แหล่ง
- ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network
Video Interface Forum)
- สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน
H.264 ป็นอย่างน้อย
- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได้
- มีช่อง ชื่อมต่อระบบ ครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า และ สามารถทางานได้
ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at
(Power over Ethernet) ในช่อง ดียวกันได้
- ตัวกล้องได้มาตรฐาน IP66 หรือติดตั้งอุปกรณ์ พิ่ม ติม
สาหรับหุ้มกล้อง (Housing) ที่ได้มาตรฐาน IP66 หรือดีกว่า
- สามารถทางานได้ที่อุณหภูมิ -10 องศา ซล ซียส
ถึง 50 องศา ซล ซียส ป็นอย่างน้อย
- สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP, HTTPS,
“NTP หรือ SNTP”, SNMP, RTSP, IEEE802.1X ได้ ป็นอย่าง
น้อย
- มีช่องสาหรับบันทึกข้อมูลลงหน่วยความจาแบบ
SD Card หรือ MicroSD Card หรือ Mini SD Card
- ต้องมี Software Development Kit (SDK)
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หรือ Application Programming Interface (API) ในรูปแบบ
แผ่น CD หรือ DVD ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง หรือสามารถ
Download จาก ว็บไซต์ผู้ผลิต
- ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านระบบการจัดการ
สิ่งแวดล้อม
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการ
หรือบริหารงานที่มีคุณภาพ
3. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่าน ครือข่าย (Network Video
Recorder) แบบ 16 ช่อง จานวน 1 ครื่อง ป็น งิน
61,000 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- ป็นอุปกรณ์ที่ผลิตมา พื่อบันทึกภาพจาก
กล้องวงจรปิดโดย ฉพาะ
- สามารถบันทึกและบีบอัดภาพได้ตามมาตรฐาน
MPEG4 หรือ H.264 หรือดีกว่า
- ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video
Interface Forum)
- มีช่อง ชื่อมต่อระบบ ครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า
1 ช่อง
- สามารถบันทึกภาพและส่งภาพ พื่อแสดงผลที่
ความละ อียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,920x1,080
pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel
- สามารถใช้งานกับมาตรฐาน “HTTP หรือ HTTPS”,
SMTP, “NTP หรือ SNTP”, SNMP, RTSP ได้ ป็นอย่างน้อย
- มีหน่วยจัด ก็บข้อมูลสาหรับกล้องวงจรปิดโดย ฉพาะ
(Surveillance Hard Disk) ชนิด SATA ขนาดความจุรวม
ไม่น้อยกว่า 16 TB
- มีช่อง ชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB จานวน
ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง
- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได้
- ต้องมี Software Development Kit (SDK) หรือ
Application Programming Interface (API) ในรูปแบบ
แผ่น CD หรือ DVD ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง หรือสามารถ
Download จาก ว็บไซต์ผู้ผลิต
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- สามารถแสดงภาพที่บันทึกจากกล้องโทรทัศน์
วงจรปิดผ่านระบบ ครือข่ายได้
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหาร
จัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ
4. อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ POE
(POE L2 Switch) ขนาด 8 ช่อง จานวน 1 ครื่อง
ป็น งิน 8,300 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- มีลักษณะการทางานไม่น้อยกว่า Layer 2
ของ OSI Model
- มี Switching Capacity ไม่น้อยกว่า 16 Gbps
- รองรับ Mac Address ได้ไม่น้อยกว่า
8,000 Mac Address
- มีช่อง ชื่อมต่อระบบ ครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า และสามารถทางาน
ได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at
(Power over Ethernet) ในช่อง ดียวกันได้ จานวน
ไม่น้อยกว่า 8 ช่อง
- สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านโปรแกรม
Web Browser ได้
- มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทางาน
ช่อง ชื่อมต่อระบบ ครือข่ายทุกช่อง
5. ตู้จัด ก็บอุปกรณ์ภายนอกอาคาร (CCTV Cabinet)
จานวน 1 ชุด ป็น งิน 7,200 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- ตู้ หล็กกันน้าอ นกประสงค์
- ป็นตู้ทึบไม่มีช่องระบายอากาศ
6. อุปกรณ์แปลงสัญญาณสายโครงข่ายใยแก้ว
(SFP Converter) จานวน 2 ชุด ๆ ละ 3,000 บาท
ป็น งิน 6,000 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- ป็นอุปกรณ์แปลงสัญญาณสายโครงข่าย
ใยแก้ว (SFP Converter)
- พื่อ ชื่อมต่ออุปกรณ์ ครือข่ายให้ได้ระยะ
ที่ไกลมากยิ่งขึ้น
7. สายนาสัญญาณโครงข่ายใยแก้วนาแสงขนาด
6 แกน (Fiber Optic Single Mode) จานวน 230 มตร ๆ
ละ 80 บาท ป็น งิน 18,400 บาท โดยมีคุณลักษณะ
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ดังนี้
- ป็นสายไฟ บอร์ออปติก UFC9306 แบบ 6 Core
ประ ภท Single-Mode มาตรฐาน OS2
- โครงสร้างวัสดุไม่มีส่วนใด ป็นตัวนาไฟฟ้า
(All-Dielectric) ติดตั้งได้ทั้งภายนอกและภายในอาคาร
- ฉนวนหุ้มสายใช้สาร PE
8. สายนาสัญญาณแบบทองแดงตี กลียวสาหรับ
ภายในอาคาร (UTP CAT5e) จานวน 260 มตร ๆ ละ
40 บาท ป็น งิน 10,400 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- ป็นสายนาสัญญาณที่ใช้ต่อกับคอมพิว ตอร์
และอุปกรณ์ ชื่อมต่อ ครือข่าย
- ป็นสายทองแดงที่มีความ ร็วที่ต่า
- ป็นสายที่ใช้ภายในอาคาร
9. สายนาสัญญาณแบบทองแดงตี กลียวสาหรับ
ภายนอกอาคาร (UTP CAT5e Outdoor) จานวน
260 มตร ๆ ละ 65 บาท ป็น งิน 16,900 บาท
โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- ป็นสายนาสัญญาณที่ใช้ต่อกับคอมพิว ตอร์
และอุปกรณ์ ชื่อมต่อ ครือข่าย
- ป็นสายทองแดงที่มีความ ร็วที่ต่า
- ป็นสายที่ใช้ภายนอกอาคาร
10. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch)
ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2 จานวน 1 ครื่อง ป็น งิน
21,000 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- มีลักษณะการทางานไม่น้อยกว่า Layer 2
ของ OSI Model
- มีช่อง ชื่อมต่อระบบ ครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า
24 ช่อง
- มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทางาน
ช่อง ชื่อมต่อระบบ ครือข่ายทุกช่อง
- รองรับ Mac Address ได้ไม่น้อยกว่า
16,000 Mac Address
- สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านทาง
โปรแกรม Web Browser ได้
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11. ครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 2 kVA จานวน
1 ครื่อง ป็น งิน 12,000 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- มีกาลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 2 kVA
(1,200 Watts)
- มีช่วงแรงดันไฟฟ้า Input (VAC)
ไม่น้อยกว่า 220+/-20%
- มีช่วงแรงดันไฟฟ้า Output (VAC)
ไม่มากกว่า 220+/-10%
- สามารถสารองไฟฟ้าที่ Full Load
ได้ไม่น้อยกว่า 5 นาที
12. ครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA
จานวน 1 ครื่อง ป็น งิน 2,500 บาท โดยมีคุณลักษณะ
ดังนี้
- มีกาลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA
(480 Watts)
- สามารถสารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
13. ตู้สาหรับจัด ก็บ ครื่องคอมพิว ตอร์และอุปกรณ์
แบบที่ 1 (ขนาด 36U) จานวน 1 ชุด ป็น งิน 18,000 บาท
โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- ป็นตู้ Rack ปิด ขนาด 19 นิ้ว 36U โดยมี
ความกว้างไม่น้อยกว่า 60 ซนติ มตร ความลึก
ไม่น้อยกว่า 80 ซนติ มตร และความสูงไม่น้อยกว่า
179 ซนติ มตร
- ผลิตจาก หล็กแผ่น คลือบสังกะสีแบบชุบ
ด้วยไฟฟ้า (Electro-galvanized steel sheet)
- มีช่อง สียบไฟฟ้า จานวนไม่น้อยกว่า
10 ช่อง
- มีพัดลมสาหรับระบายความร้อน ไม่น้อยกว่า
2 ตัว
14. โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV
ระดับความละ อียดจอภาพ 3840x2160 พิก ซล
ขนาด 55 นิ้ว จานวน 1 ครื่อง ป็น งิน 25,300 บาท
โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- ระดับความละ อียดของจอภาพ (Resolution)
3840x2160 (พิก ซล)
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- จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 55 นิ้ว
- แสดงภาพด้วยหลอดภาพ แบบ LED Backlight
- สามารถ ชื่อมต่อ อิน ตอร์ น็ตได้ (Smart TV)
- ช่องต่อ HDMI ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง พื่อการ
ชื่อมต่อสัญญาณภาพและ สียง
- ช่องต่อ USB ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง รองรับ
ไฟล์ภาพ พลง และภาพยนตร์
- มีตัวรับสัญญาณดิจิตอล (Digital) ในตัว
งานระดับมัธยมศึกษา

รวม 127,124,815 บาท

งบดาเนินงาน

รวม 127,124,815 บาท

ค่าใช้สอย

รวม 126,624,900 บาท

รายจ่าย กี่ยว นื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ ข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์การป้องกันยา สพติดในสถานศึกษา สาหรับ จานวน
ครูแกนนา

78,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายสาหรับส่ง สริมศักยภาพการจัดการ
ศึกษาท้องถิ่น ป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์การป้องกันยา สพติดใน
สถานศึกษา สาหรับครูแกนนาของโรง รียนในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ จานวน 26 โรง รียน ๆ ละ 1 คน ๆ
ละ 3,000 บาท ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่
มท 0810.8/ว 56 ลงวันที่ 7 มกราคม 2563 แผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 1-3/9 ข้อ 10
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์การป้องกันยา สพติดในสถานศึกษา สาหรับ จานวน
จ้าหน้าที่ อปท.

3,000 บาท
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พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายสาหรับส่ง สริมศักยภาพการจัดการ
ศึกษาท้องถิ่น ป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์การป้องกันยา สพติดใน
สถานศึกษาสาหรับ จ้าหน้าที่ อปท.ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดชัยภูมิ จานวน 1 คน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว 56 ลงวันที่ 7 มกราคม 2563
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 1-3/9 ข้อ 10
(กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)
ค่าใช้จ่ายในการส่ง สริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทาแผน
พัฒนาการศึกษาดี ด่น ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จานวน

50,000 บาท

จานวน

500,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายสาหรับส่ง สริมศักยภาพการจัดการ
ศึกษาท้องถิ่น ป็นค่าใช้จ่ายในการส่ง สริมองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่จัดทาแผนพัฒนาการศึกษาดี ด่น ระดับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่
มท 0810.8/ว 56 ลงวันที่ 7 มกราคม 2563 แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561-2565) หน้า 1-3/9 ข้อ 10 (กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม)
โครงการขับ คลื่อนปรัชญาของ ศรษฐกิจพอ พียงสู่สถานศึกษาใน
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการดา นินโครงการขับ คลื่อน
ปรัชญาของ ศรษฐกิจพอ พียงสู่สถานศึกษาในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ช่น ค่าใช้จ่าย กี่ยวกับการใช้และ
การตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าวัสดุ ครื่อง ขียน และอุปกรณ์
ค่าอาหารว่างและ ครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร
ค่า ช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นที่ กี่ยวข้อง ป็นไปตามระ บียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
การ ข้ารับการฝึกอบรมของ จ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 1-3/23 ข้อ 20
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
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โครงการแข่งขันคน ก่งในโรง รียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ชัยภูมิ

จานวน

300,000 บาท

โครงการประกวดโครงงานนัก รียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด จานวน
ชัยภูมิ

100,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการดา นินโครงการแข่งขันคน ก่ง
ในโรง รียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ช่น ค่าตอบ
แทนคณะกรรมการ ค่าอาหารว่างและ ครื่องดื่ม ค่าอาหาร
บี้ย ลี้ยง ดินทางค่าพาหนะ ค่า ช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นที่
กี่ยวข้อง ป็นไปตามระ บียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การ บิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา
และการส่งนักกีฬา ข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และระ บียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ ดินทางไปราชการของ จ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ. 2555 และที่แก้ไข พิ่ม ติม แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561-2565) หน้า 1-3/44 ข้อ 34 (กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม)

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการดา นินโครงการประกวด
โครงงานนัก รียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ช่น ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าอาหารว่างและ ครื่องดื่ม
ค่าอาหาร บี้ย ลี้ยง ดินทาง ค่าพาหนะ ค่า ช่าที่พัก และ
ค่าใช้จ่ายอื่นที่ กี่ยวข้อง ป็นไปตามระ บียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการ บิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา ข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
และระ บียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ดินทางไปราชการของ จ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555
และที่แก้ไข พิ่ม ติม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
หน้า 1-3/22 ข้อ 19 (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
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โครงการมหกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการสถานศึกษาสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

จานวน

500,000 บาท

โครงการสนับสนุนการ รียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษา จานวน
ตอนปลาย(ทวิศึกษา) สถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ชัยภูมิ

500,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการดา นินโครงการมหกรรมการ
แข่งขันทักษะทางวิชาการสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดชัยภูมิ ช่น ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งจัดสถานที่ ค่า ช่าหรือ
ค่าบริการวัสดุอุปกรณ์ที่จา ป็นในการจัดงาน ค่าตอบแทน
กรรมการตัดสิน บี้ย ลี้ยง ดินทาง ค่า ช่าที่พัก ค่าพาหนะ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นที่ กี่ยวข้อง ป็นไปตามระ บียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการ บิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา
และการส่งนักกีฬา ข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และระ บียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการ ดินทางไปราชการของ จ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ. 2555 และที่แก้ไข พิ่ม ติม แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561-2565) หน้า 1-3/14 ข้อ 13 (กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม)

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการดา นินโครงการสนับสนุน
การ รียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย
(ทวิศึกษา) ให้แก่ สถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดชัยภูมิ จานวน 26 โรง รียนโดยมีค่าใช้จ่าย ช่น
ค่าวัสดุ ชื้อ พลิง และค่าใช้จ่ายอื่นที่ กี่ยวข้อง ป็นไปตาม
ระ บียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ ดินทาง
ไปราชการของ จ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไข
พิ่ม ติม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 1-3/47
ข้อ 35 (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่ากิจกรรม
พัฒนาคุณภาพผู้ รียน

จานวน

10,695,000 บาท
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พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา สาหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป็นค่ากิจกรรม
พัฒนาคุณภาพผู้ รียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น คนละ
440 บาท/ภาค รียน,ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย คนละ
475 บาท/ภาค รียน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ มท 0810.8/ว 56 ลงวันที่ 7 มกราคม 2563 โดยถือปฏิบัติตาม
ระ บียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่าย งินของ
สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 1-3/12 ข้อ 12
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) รายละ อียดดังนี้
- โรง รียนกวางโจนศึกษา จานวน 475,860 บาท
- โรง รียนกุดน้าใสพิทยาคม จานวน 106,880 บาท
- โรง รียน กษตรสมบูรณ์วิทยาคม
จานวน 1,350,440 บาท
- โรง รียนโคกสะอาดวิทยา จานวน 105,760 บาท
- โรง รียนตรีประชาพัฒนศึกษา จานวน 313,250 บาท
- โรง รียน นินสง่าวิทยา จานวน 498,770 บาท
- โรง รียนโนนกอกวิทยา จานวน 647,410 บาท
- โรง รียนโนนคร้อวิทยา จานวน 289,500 บาท
- โรง รียนบ้าน ดื่อวิทยาคม จานวน 220,420 บาท
- โรง รียนบ้าน ป้าวิทยา จานวน 746,540 บาท
- โรง รียนบ้านหันวิทยา จานวน 480,230 บาท
- โรง รียนบา หน็จณรงค์วิทยาคม
จานวน 1,361,090 บาท
- โรง รียนโป่งนกประชาสามัคคี
จานวน 154,140 บาท
- โรง รียน พชรวิทยาคาร จานวน 907,700 บาท
- โรง รียนภูแลนคาวิทยายน จานวน 259,800 บาท
- โรง รียนมัธยมชัยมงคลรังงาม จานวน 229,080 บาท

หน้า : 343/459
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- โรง รียนมัธยมบ้านแก้งวิทยา จานวน 215,850 บาท
- โรง รียนมัธยมหนองศาลา จานวน 229,290 บาท
- โรง รียนลุ่มลาชีนิรมิตวิทยา จานวน 134,300 บาท
- โรง รียนสตรีชัยภูมิ 2 จานวน 246,290 บาท
- โรง รียนสระพังวิทยาคม จานวน 228,330 บาท
- โรง รียนหนองขามวิทยา จานวน 181,570 บาท
- โรง รียนหนองไผ่วิทยานุสรณ์ จานวน 137,920 บาท
- โรง รียนหนองสังข์วิทยายน จานวน 380,870 บาท
- โรง รียนห้วยต้อนพิทยาคม จานวน 548,500 บาท
- โรง รียนห้วยยางวิทยาคม จานวน 245,210 บาท
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่า ครื่องแบบ จานวน
นัก รียน

หน้า : 344/459

5,534,900 บาท
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พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา สาหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป็นค่า ครื่องแบบ
นัก รียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น คนละ 450 บาท/ปี ,
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย คนละ 500 บาท/ปี ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว 56 ลงวันที่
7 มกราคม 2563 โดยถือปฏิบัติตามระ บียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยรายได้และการจ่าย งินของสถานศึกษาสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561-2565) หน้า 1-3/12 ข้อ 12 (กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม) รายละ อียดดังนี้
- โรง รียนกวางโจนศึกษา จานวน 246,050 บาท
- โรง รียนกุดน้าใสพิทยาคม จานวน 55,450 บาท
- โรง รียน กษตรสมบูรณ์วิทยาคม
จานวน 699,600 บาท
- โรง รียนโคกสะอาดวิทยา จานวน 54,650 บาท
- โรง รียนตรีประชาพัฒนศึกษา จานวน 162,500 บาท
- โรง รียน นินสง่าวิทยา จานวน 258,050 บาท
- โรง รียนโนนกอกวิทยา จานวน 334,400 บาท
- โรง รียนโนนคร้อวิทยา จานวน 150,000 บาท
- โรง รียนบ้าน ดื่อวิทยาคม จานวน 114,050 บาท
- โรง รียนบ้าน ป้าวิทยา จานวน 386,100 บาท
- โรง รียนบ้านหันวิทยา จานวน 248,200 บาท
- โรง รียนบา หน็จณรงค์วิทยาคม
จานวน 704,350 บาท
- โรง รียนโป่งนกประชาสามัคคี
จานวน 80,100 บาท
- โรง รียน พชรวิทยาคาร จานวน 470,500 บาท
- โรง รียนภูแลนคาวิทยายน จานวน 134,500 บาท
- โรง รียนมัธยมชัยมงคลรังงาม จานวน 118,450 บาท
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- โรง รียนมัธยมบ้านแก้งวิทยา จานวน 111,500 บาท
- โรง รียนมัธยมหนองศาลา จานวน 118,600 บาท
- โรง รียนลุ่มลาชีนิรมิตวิทยา จานวน 69,500 บาท
- โรง รียนสตรีชัยภูมิ 2 จานวน 127,350 บาท
- โรง รียนสระพังวิทยาคม จานวน 118,450 บาท
- โรง รียนหนองขามวิทยา จานวน 93,800 บาท
- โรง รียนหนองไผ่วิทยานุสรณ์ จานวน 71,550 บาท
- โรง รียนหนองสังข์วิทยายน จานวน 197,050 บาท
- โรง รียนห้วยต้อนพิทยาคม จานวน 283,750 บาท
- โรง รียนห้วยยางวิทยาคม จานวน 126,400 บาท
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าหนังสือ รียน จานวน

หน้า : 346/459

11,887,800 บาท
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พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา สาหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการ
ศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป็น
ค่าหนังสือ รียน(ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จาแนก ป็น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 คนละ 764 บาท/ปี, มัธยมศึกษาปีที่ 2
คนละ 877 บาท/ปี, มัธยมศึกษาปีที่ 3 คนละ 949 บาท/ปี
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จาแนก ป็นมัธยมศึกษาปีที่ 4
คนละ 1,318 บาท/ปี, มัธยมศึกษาปีที่ 5 คนละ 1,263 บาท/ปี,
มัธยมศึกษาปีที่ 6 คนละ 1,109 บาท/ปี) ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว 56 ลงวันที่
7 มกราคม 2563 โดยถือปฏิบัติตามระ บียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยรายได้และการจ่าย งินของสถานศึกษาสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561-2565) หน้า 1-3/12 ข้อ 12 (กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม) รายละ อียดดังนี้
- โรง รียนกวางโจนศึกษา จานวน 524,627 บาท
- โรง รียนกุดน้าใสพิทยาคม จานวน 123,348 บาท
- โรง รียน กษตรสมบูรณ์วิทยาคม
จานวน 1,512,713 บาท
- โรง รียนโคกสะอาดวิทยา จานวน 115,414 บาท
- โรง รียนตรีประชาพัฒนศึกษา จานวน 355,139 บาท
- โรง รียน นินสง่าวิทยา จานวน 551,510 บาท
- โรง รียนโนนกอกวิทยา จานวน 710,036 บาท
- โรง รียนโนนคร้อวิทยา จานวน 325,792 บาท
- โรง รียนบ้าน ดื่อวิทยาคม จานวน 243,169 บาท
- โรง รียนบ้าน ป้าวิทยา จานวน 825,958 บาท
- โรง รียนบ้านหันวิทยา จานวน 527,700 บาท
- โรง รียนบา หน็จณรงค์วิทยาคม
จานวน 1,514,364 บาท
- โรง รียนโป่งนกประชาสามัคคี

หน้า : 347/459
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จานวน 180,322 บาท
- โรง รียน พชรวิทยาคาร จานวน 1,019,854 บาท
- โรง รียนภูแลนคาวิทยายน จานวน 290,196 บาท
- โรง รียนมัธยมชัยมงคลรังงาม จานวน 250,336 บาท
- โรง รียนมัธยมบ้านแก้งวิทยา จานวน 233,132 บาท
- โรง รียนมัธยมหนองศาลา จานวน 251,382 บาท
- โรง รียนลุ่มลาชีนิรมิตวิทยา จานวน 149,412 บาท
- โรง รียนสตรีชัยภูมิ 2 จานวน 271,878 บาท
- โรง รียนสระพังวิทยาคม จานวน 259,922 บาท
- โรง รียนหนองขามวิทยา จานวน 198,130 บาท
- โรง รียนหนองไผ่วิทยานุสรณ์ จานวน 159,241 บาท
- โรง รียนหนองสังข์วิทยายน จานวน 424,506 บาท
- โรง รียนห้วยต้อนพิทยาคม จานวน 604,875 บาท
- โรง รียนห้วยยางวิทยาคม จานวน 264,844 บาท
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าจัดการ รียน
การสอน (รายหัว)

จานวน

42,636,300 บาท
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พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา สาหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการ
ศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป็นค่า
จัดการ รียนการสอน (รายหัว) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
คนละ 1,750 บาท/ภาค รียน และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
คนละ 1,900 บาท/ภาค รียน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว 56 ลงวันที่ 7 มกราคม 2563
โดยถือปฏิบัติตามระ บียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้
และการจ่าย งินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
หน้า 1-3/12 ข้อ 12 (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
รายละ อียดดังนี้
- โรง รียนกวางโจนศึกษา จานวน 1,896,000 บาท
- โรง รียนกุดน้าใสพิทยาคม จานวน 426,300 บาท
- โรง รียน กษตรสมบูรณ์วิทยาคม
จานวน 5,384,800 บาท
- โรง รียนโคกสะอาดวิทยา จานวน 421,500 บาท
- โรง รียนตรีประชาพัฒนศึกษา
จานวน 1,249,400 บาท
- โรง รียน นินสง่าวิทยา จานวน 1,988,300 บาท
- โรง รียนโนนกอกวิทยา จานวน 2,580,000 บาท
- โรง รียนโนนคร้อวิทยา จานวน 1,154,400 บาท
- โรง รียนบ้าน ดื่อวิทยาคม จานวน 878,700 บาท
- โรง รียนบ้าน ป้าวิทยา จานวน 2,975,800 บาท
- โรง รียนบ้านหันวิทยา จานวน 1,914,000 บาท
- โรง รียนบา หน็จณรงค์วิทยาคม
จานวน 5,426,100 บาท
- โรง รียนโป่งนกประชาสามัคคี
จานวน 615,000 บาท
- โรง รียน พชรวิทยาคาร จานวน 3,619,800 บาท

หน้า : 349/459
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- โรง รียนภูแลนคาวิทยายน จานวน 1,035,800 บาท
- โรง รียนมัธยมชัยมงคลรังงาม จานวน 913,100 บาท
- โรง รียนมัธยมบ้านแก้งวิทยา จานวน 860,200 บาท
- โรง รียนมัธยมหนองศาลา จานวน 914,000 บาท
- โรง รียนลุ่มลาชีนิรมิตวิทยา จานวน 535,400 บาท
- โรง รียนสตรีชัยภูมิ 2 จานวน 981,700 บาท
- โรง รียนสระพังวิทยาคม จานวน 910,700 บาท
- โรง รียนหนองขามวิทยา จานวน 723,600 บาท
- โรง รียนหนองไผ่วิทยานุสรณ์ จานวน 550,100 บาท
- โรง รียนหนองสังข์วิทยายน จานวน 1,518,300 บาท
- โรง รียนห้วยต้อนพิทยาคม
จานวน 2,186,500 บาท
- โรง รียนห้วยยางวิทยาคม จานวน 976,800 บาท
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าจัดการ รียน
การสอน (รายหัวส่วน พิ่ม)

จานวน

2,772,000 บาท
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พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา สาหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ป็นค่าจัดการ รียนการสอน (รายหัวส่วน พิ่ม) ระดับมัธยม
ศึกษาตอนต้น คนละ 500 บาท/ภาค รียน สาหรับโรง รียน
มัธยมศึกษาขนาด ล็กที่มีนัก รียน 300 คนลงมาให้ พิ่มจาก
รายหัวที่ได้รับปกติ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว 56 ลงวันที่ 7 มกราคม 2563
โดยถือปฏิบัติตามระ บียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้
และการจ่าย งินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
หน้า 1-3/12 ข้อ 12 (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
รายละ อียดดังนี้
- โรง รียนกวางโจนศึกษา
จานวน 330,000 บาท
- โรง รียนกุดน้าใสพิทยาคม จานวน 61,000 บาท
- โรง รียนโคกสะอาดวิทยา จานวน 77,000 บาท
- โรง รียนตรีประชาพัฒนศึกษา จานวน 180,000 บาท
- โรง รียนโนนคร้อวิทยา จานวน 180,000 บาท
- โรง รียนบ้าน ดื่อวิทยาคม
จานวน 149,000 บาท
- โรง รียนโป่งนกประชาสามัคคี จานวน 78,000 บาท
- โรง รียนภูแลนคาวิทยายน จานวน 170,000 บาท
- โรง รียนมัธยมชัยมงคลรังงาม จานวน 161,000 บาท
- โรง รียนมัธยมบ้านแก้งวิทยา จานวน 160,000 บาท
- โรง รียนมัธยมหนองศาลา จานวน 158,000 บาท
- โรง รียนลุ่มลาชีนิรมิตวิทยา จานวน 90,000 บาท
- โรง รียนสตรีชัยภูมิ 2 จานวน 173,000 บาท
- โรง รียนสระพังวิทยาคม จานวน 131,000 บาท
- โรง รียนหนองขามวิทยา จานวน 134,000 บาท
- โรง รียนหนองไผ่วิทยานุสรณ์ จานวน 79,000 บาท
- โรง รียนหนองสังข์วิทยายน จานวน 259,000 บาท
- โรง รียนห้วยยางวิทยาคม จานวน 202,000 บาท

หน้า : 351/459
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าใช้จ่ายในการ จานวน
ส่ง สริมการจัดกระบวนการ รียนการสอน การบริหารตามหลัก
ปรัชญา
ของ ศรษฐกิจพอ พียง “สถานศึกษาพอ พียง” สู่ “ศูนย์การ รียนรู้
ตามหลักปรัชญาของ ศรษฐกิจพอ พียง”

หน้า : 352/459

2,600,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา สาหรับส่ง สริมศักยภาพการจัดการศึกษา
ท้องถิ่น ป็นค่าใช้จ่ายในการส่ง สริมการจัดกระบวนการ รียน
การสอน การบริหารตามหลักปรัชญาของ ศรษฐกิจพอ พียง
“สถานศึกษาพอ พียง” สู่ “ศูนย์การ รียนรู้ตามหลักปรัชญา
ของ ศรษฐกิจพอ พียง” ของโรง รียนในสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดชัยภูมิ จานวน 26 โรง รียน ๆ ละ 100,000 บาท
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว 56
ลงวันที่ 7 มกราคม 2563 โดยถือปฏิบัติตามระ บียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่าย งินของสถานศึกษา
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 แผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 1-3/27
ข้อ 23 (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าใช้จ่ายในการ จานวน
ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา สาหรับส่ง สริมศักยภาพการจัดการศึกษา
ท้องถิ่น ป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
ของโรง รียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ จานวน
26 โรง รียน ๆ ละ 20,000 บาท ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว 56 ลงวันที่ 7 มกราคม 2563 โดยถือ
ปฏิบัติตามระ บียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และ
การจ่าย งินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2562 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 1-3/9
ข้อ 10 (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

520,000 บาท
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าใช้จ่ายในการ จานวน
พัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรง รียน

หน้า : 353/459

2,600,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา สาหรับส่ง สริมศักยภาพการจัดการศึกษา
ท้องถิ่น ป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุด โรง รียน
ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ จานวน 26 โรง รียน ๆ
ละ 100,000 บาท ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่
มท 0810.8/ว 56 ลงวันที่ 7 มกราคม 2563 โดยถือปฏิบัติตาม
ระ บียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่าย งินของ
สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 1-3/9 ข้อ 10
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าใช้จ่ายในการ จานวน
พัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรง รียน ป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น
(SBMLD)
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา สาหรับส่ง สริมศักยภาพการจัดการศึกษา
ท้องถิ่น ป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้
โรง รียน ป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) สาหรับ
โรง รียนที่ ข้าร่วมโครงการ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว 56 ลงวันที่ 7 มกราคม 2563
โดยถือปฏิบัติตามระ บียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้
และการจ่าย งินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
หน้า 1-3/1 ข้อ 1 (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
รายละ อียดดังนี้
- โรง รียนที่จะสมัคร ข้าร่วมในปีงบประมาณ 2564
จานวน 26 โรง รียน ๆ ละ 500,000 บาท
งบประมาณ 13,000,000 บาท
- โรง รียน SBMLD ดี ด่น จานวน 26 โรง รียน ๆ ละ
250,000 บาท งบประมาณ 6,500,000 บาท

19,500,000 บาท
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าใช้จ่ายในการ จานวน
พัฒนาแหล่ง รียนรู้ของโรง รียน

หน้า : 354/459

1,300,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา สาหรับส่ง สริมศักยภาพการจัดการศึกษา
ท้องถิ่น ป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่ง รียนรู้ในโรง รียน
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ จานวน 26 โรง รียน ๆ
ละ 50,000 บาท ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่
มท 0810.8/ว 56 ลงวันที่ 7 มกราคม 2563 โดยถือปฏิบัติตาม
ระ บียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่าย งินของ
สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 1-3/9 ข้อ 10
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าใช้จ่ายในการ จานวน
รณรงค์ป้องกันยา สพติดในสถานศึกษา
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา สาหรับส่ง สริมศักยภาพการจัดการศึกษา
ท้องถิ่น ป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยา สพติดใน
สถานศึกษาของโรง รียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ชัยภูมิ จานวน 26 โรง รียน ๆ ละ 15,000 บาท ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว 56 ลงวันที่
7 มกราคม 2563 โดยถือปฏิบัติตามระ บียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยรายได้และการจ่าย งินของสถานศึกษาสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561-2565) หน้า 1-3/9 ข้อ 10
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

390,000 บาท
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าใช้จ่ายในการ จานวน
รณรงค์ป้องกันยา สพติดในสถานศึกษา สาหรับสถานศึกษาดี ด่น

หน้า : 355/459

100,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา สาหรับส่ง สริมศักยภาพการจัดการศึกษา
ท้องถิ่น ป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์การป้องกันยา สพติดใน
สถานศึกษา สาหรับสถานศึกษาดี ด่นของโรง รียนในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว 56 ลงวันที่
7 มกราคม 2563 โดยถือปฏิบัติตามระ บียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่าย งินของสถานศึกษา
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 แผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 1-3/9 ข้อ 10
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าใช้จ่ายในการ จานวน
ส่ง สริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา อปท.
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา สาหรับส่ง สริมศักยภาพการจัดการศึกษา
ท้องถิ่น ป็นค่าใช้จ่ายในการส่ง สริมกิจกรรมรักการอ่าน
ในสถานศึกษาของโรง รียนในสังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดชัยภูมิ จานวน 26 โรง รียน ๆ ละ 50,000 บาท
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว 56
ลงวันที่ 7 มกราคม 2563 โดยถือปฏิบัติตามระ บียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่าย งินของสถานศึกษาสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561-2565) หน้า 1-3/9 ข้อ 10 (กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม)

1,300,000 บาท

504
หน้า : 356/459

วันที่พิมพ์ : 2/9/2563 19:14:58

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าใช้จ่ายในการ จานวน
ส่ง สริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ จัดทาแผนพัฒนาการศึกษาดี
ด่น

1,300,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา สาหรับส่ง สริมศักยภาพการจัดการศึกษา
ท้องถิ่น ป็นค่าใช้จ่ายในการส่ง สริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่จัดทาแผนพัฒนาการศึกษาดี ด่น สาหรับโรง รียนที่ร่วม
โครงการพัฒนาการประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทา
แผนพัฒนาการศึกษาดี ด่น ระดับสถานศึกษา จานวน 26
โรง รียน ๆ ละ 50,000 บาท ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว 56 ลงวันที่ 7 มกราคม 2563 โดยถือ
ปฏิบัติตามระ บียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่าย
งินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 1-3/9 ข้อ 10
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าใช้จ่ายใน
กิจกรรมของศูนย์การ รียนรู้ด้านการท่อง ที่ยวในสถานศึกษาสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา สาหรับส่ง สริมศักยภาพการจัดการศึกษา
ท้องถิ่น ป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมของศูนย์การ รียนรู้ด้าน
การท่อง ที่ยวในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว 56
ลงวันที่ 7 มกราคม 2563 โดยถือปฏิบัติตามระ บียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่าย งินของสถานศึกษาสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561-2565) ปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 หน้า 1-3/27 ข้อ 23
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

จานวน

50,000 บาท
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าใช้จ่าย
อิน ตอร์ น็ตโรง รียน

จานวน

436,800 บาท

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าปัจจัยพื้นฐาน จานวน
สาหรับนัก รียนยากจน

6,429,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา สาหรับส่ง สริมศักยภาพการจัดการศึกษา
ท้องถิ่น ป็นค่าใช้จ่ายอิน ตอร์ น็ตโรง รียนในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว 56 ลงวันที่ 7 มกราคม 2563
โดยถือปฏิบัติตามระ บียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้
และการจ่าย งินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
หน้า 1-3/9 ข้อ 10 (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
ดังนี้
(1) ระบบ Asymmetric Digital Subscriber Line :
ADSL จานวน 26 โรง รียน ๆ ละ 9,600 บาทต่อปี
(2) ระบบ Wireless Fidelity : WiFi
จานวน 26 โรง รียน ๆ ละ 7,200 บาทต่อปี
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พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา สาหรับส่ง สริมศักยภาพการจัด
การศึกษาท้องถิ่น ป็นค่าปัจจัยพื้นฐานสาหรับนัก รียน
ยากจน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 - ม.3) อัตราคนละ
1,500 บาท/ภาค รียน (3,000 บาท /คน/ปี) โดยไม่ กินร้อยละ
30 ของจานวนนัก รียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว 56 ลงวันที่
7 มกราคม 2563 โดยถือปฏิบัติตามระ บียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยรายได้และการจ่าย งินของสถานศึกษาสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561-2565) หน้า 1-3/11 ข้อ 11 (กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม) รายละ อียดดังนี้
- โรง รียนกวางโจนศึกษา จานวน 297,300 บาท
- โรง รียนกุดน้าใสพิทยาคม จานวน 54,900 บาท
- โรง รียน กษตรสมบูรณ์วิทยาคม
จานวน 763,200 บาท
- โรง รียนโคกสะอาดวิทยา จานวน 69,300 บาท
- โรง รียนตรีประชาพัฒนศึกษา จานวน 162,000 บาท
- โรง รียน นินสง่าวิทยา จานวน 305,100 บาท
- โรง รียนโนนกอกวิทยา จานวน 433,800 บาท
- โรง รียนโนนคร้อวิทยา จานวน 162,000 บาท
- โรง รียนบ้าน ดื่อวิทยาคม จานวน 134,100 บาท
- โรง รียนบ้าน ป้าวิทยา จานวน 466,200 บาท
- โรง รียนบ้านหันวิทยา จานวน 311,400 บาท
- โรง รียนบา หน็จณรงค์วิทยาคม
จานวน 821,700 บาท
- โรง รียนโป่งนกประชาสามัคคี
จานวน 70,200 บาท
- โรง รียน พชรวิทยาคาร จานวน 495,000 บาท
- โรง รียนภูแลนคาวิทยายน จานวน 153,000 บาท

หน้า : 358/459
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- โรง รียนมัธยมชัยมงคลรังงาม จานวน 144,900 บาท
- โรง รียนมัธยมบ้านแก้งวิทยา จานวน 144,000 บาท
- โรง รียนมัธยมหนองศาลา จานวน 142,200 บาท
- โรง รียนลุ่มลาชีนิรมิตวิทยา จานวน 81,000 บาท
- โรง รียนสตรีชัยภูมิ 2 จานวน 155,700 บาท
- โรง รียนสระพังวิทยาคม จานวน 117,900 บาท
- โรง รียนหนองขามวิทยา จานวน 120,600 บาท
- โรง รียนหนองไผ่วิทยานุสรณ์ จานวน 71,100 บาท
- โรง รียนหนองสังข์วิทยายน จานวน 233,100 บาท
- โรง รียนห้วยต้อนพิทยาคม จานวน 337,500 บาท
- โรง รียนห้วยยางวิทยาคม จานวน 181,800 บาท
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าอุปกรณ์การ จานวน
รียน

หน้า : 359/459

5,135,100 บาท
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พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา สาหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป็นค่าอุปกรณ์
การ รียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น คนละ 210 บาท/ภาค รียน ,
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย คนละ 230 บาท/ภาค รียน ตามหนัง
สือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว 56 ลงวันที่
7 มกราคม 2563 โดยถือปฏิบัติตามระ บียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยรายได้และการจ่าย งินของสถานศึกษาสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561-2565) หน้า 1-3/12 ข้อ 12 (กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม) รายละ อียดดังนี้
- โรง รียนกวางโจนศึกษา จานวน 228,480 บาท
- โรง รียนกุดน้าใสพิทยาคม จานวน 51,380 บาท
- โรง รียน กษตรสมบูรณ์วิทยาคม
จานวน 648,720 บาท
- โรง รียนโคกสะอาดวิทยา จานวน 50,740 บาท
- โรง รียนตรีประชาพัฒนศึกษา จานวน 150,580 บาท
- โรง รียน นินสง่าวิทยา จานวน 239,440 บาท
- โรง รียนโนนกอกวิทยา จานวน 310,540 บาท
- โรง รียนโนนคร้อวิทยา จานวน 139,080 บาท
- โรง รียนบ้าน ดื่อวิทยาคม จานวน 105,820 บาท
- โรง รียนบ้าน ป้าวิทยา จานวน 358,320 บาท
- โรง รียนบ้านหันวิทยา จานวน 230,420 บาท
- โรง รียนบา หน็จณรงค์วิทยาคม
จานวน 653,480 บาท
- โรง รียนโป่งนกประชาสามัคคี
จานวน 74,160 บาท
- โรง รียน พชรวิทยาคาร จานวน 436,160 บาท
- โรง รียนภูแลนคาวิทยายน จานวน 124,760 บาท
- โรง รียนมัธยมชัยมงคลรังงาม จานวน 109,940 บาท
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- โรง รียนมัธยมบ้านแก้งวิทยา จานวน 103,540 บาท
- โรง รียนมัธยมหนองศาลา จานวน 110,060 บาท
- โรง รียนลุ่มลาชีนิรมิตวิทยา จานวน 64,480 บาท
- โรง รียนสตรีชัยภูมิ 2 จานวน 118,200 บาท
- โรง รียนสระพังวิทยาคม จานวน 109,760 บาท
- โรง รียนหนองขามวิทยา จานวน 87,100 บาท
- โรง รียนหนองไผ่วิทยานุสรณ์ จานวน 66,300 บาท
- โรง รียนหนองสังข์วิทยายน จานวน 182,840 บาท
- โรง รียนห้วยต้อนพิทยาคม จานวน 263,300 บาท
- โรง รียนห้วยยางวิทยาคม จานวน 117,500 บาท
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา ค่าใช้จ่ายในการจัด จานวน
ทาศูนย์การ รียนรู้ ฉลิมพระ กียรติสถานศึกษาในสังกัด อปท.

6,500,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหาร
สถานศึกษา ค่าใช้จ่ายในการจัดทาศูนย์การ รียนรู้
ฉลิมพระ กียรติสถานศึกษาในสังกัด อปท. โรง รียนในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ จานวน 26 โรง รียน ๆ ละ
250,000 บาท ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่
มท 0810.8/ว 56 ลงวันที่ 7 มกราคม 2563 โดยถือปฏิบัติตาม
ระ บียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่าย งินของ
สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3
หน้า 1-3/27 ข้อ 23 (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา ค่าใช้จ่ายในการ
จานวน
พัฒนาข้าราชการครูของโรง รียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2,607,000 บาท
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พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา สาหรับส่ง สริมศักยภาพการจัดการศึกษา
ท้องถิ่น ป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครู/พนักงานครู
อัตราคนละ3,000 บาท ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว 56 ลงวันที่ 7 มกราคม 2563
โดยถือปฏิบัติตามระ บียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้
และการจ่าย งินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
หน้า 1-3/9 ข้อ 10 (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
รายละ อียดดังนี้
- โรง รียนกวางโจนศึกษา จานวน 117,000 บาท
- โรง รียนกุดน้าใสพิทยาคม จานวน 48,000 บาท
- โรง รียน กษตรสมบูรณ์วิทยาคม
จานวน 276,000 บาท
- โรง รียนโคกสะอาดวิทยา จานวน 60,000 บาท
- โรง รียนตรีประชาพัฒนศึกษา จานวน 60,000 บาท
- โรง รียน นินสง่าวิทยา จานวน 123,000 บาท
- โรง รียนโนนกอกวิทยา จานวน 165,000 บาท
- โรง รียนโนนคร้อวิทยา จานวน 93,000 บาท
- โรง รียนบ้าน ดื่อวิทยาคม จานวน 75,000 บาท
- โรง รียนบ้าน ป้าวิทยา จานวน 171,000 บาท
- โรง รียนบ้านหันวิทยา จานวน 96,000 บาท
- โรง รียนบา หน็จณรงค์วิทยาคม
จานวน 252,000 บาท
- โรง รียนโป่งนกประชาสามัคคี
จานวน 39,000 บาท
- โรง รียน พชรวิทยาคาร จานวน 174,000 บาท
- โรง รียนภูแลนคาวิทยายน จานวน 69,000 บาท
- โรง รียนมัธยมชัยมงคลรังงาม จานวน 48,000 บาท
- โรง รียนมัธยมบ้านแก้งวิทยา จานวน 63,000 บาท
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- โรง รียนมัธยมหนองศาลา จานวน 69,000 บาท
- โรง รียนลุ่มลาชีนิรมิตวิทยา จานวน 48,000 บาท
- โรง รียนสตรีชัยภูมิ 2 จานวน 87,000 บาท
- โรง รียนสระพังวิทยาคม จานวน 78,000 บาท
- โรง รียนหนองขามวิทยา จานวน 48,000 บาท
- โรง รียนหนองไผ่วิทยานุสรณ์ จานวน 63,000 บาท
- โรง รียนหนองสังข์วิทยายน จานวน 90,000 บาท
- โรง รียนห้วยต้อนพิทยาคม จานวน 123,000 บาท
- โรง รียนห้วยยางวิทยาคม จานวน 72,000 บาท

โครงการหนึ่งโรง รียนหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OSOP)

จานวน

300,000 บาท

รวม

499,915 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการดา นินโครงการหนึ่งโรง รียน
หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OSOP) ช่น ค่าวัสดุ ครื่อง ขียน และอุปกรณ์
ค่าอาหารว่างและ ครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร
ค่ายานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นที่ กี่ยวข้อง ป็นไปตามระ บียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการ ข้า
รับการฝึกอบรมของ จ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 แผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 1-3/25 ข้อ 21 (กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม)
ค่าวัสดุ
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วัสดุการศึกษา
พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อสื่อการ รียนการสอนสะ ต็มศึกษา
ตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ รียนด้านสะ ต็มศึกษา
(STEM Education) โรง รียนสตรีชัยภูมิ 2 จานวน 1 ชุด
รายละ อียดคุณลักษณะตามที่กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรมกาหนด แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
พิ่ม ติม ฉบับที่ 11 หน้า 1-3/1 ข้อ 1 (กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม) ประกอบด้วย
1. สื่อภาพยนตร์สั้น พื่อการ รียนรู้ในรูปแบบออนไลน์
วิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และสังคมศึกษา ระดับ
มัธยมศึกษา จานวน 1 ชุด
2. สื่อภาพยนตร์สั้น พื่อการ รียนรู้ในรูปแบบ
ครื่องบริการข้อมูล ครือข่ายวิชาวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ และสังคมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา
จานวน 1 ชุด
3. สื่อภาพยนตร์สั้น พื่อการ รียนรู้ในรูปแบบ
DVD-ROM วิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และสังคม
ศึกษา ระดับมัธยมศึกษา จานวน 1 ชุด
4. ชุดโครงสร้างพื้นฐานบูรณาการความคิด
สร้างสรรค์ จานวน 1 ชุด
5. ชุดสื่อบูรณาการการ รียนรู้ด้านวิศวกรรม
และหุ่นยนต์พื้นฐาน (Coding and Robotics Kit)
จานวน 1 ชุด
6. ชุดแบบฝึกประกอบชุดสื่อบูรณาการการ
รียนรู้ด้านวิศวกรรมและหุ่นยนต์พื้นฐาน (Coding
and Robotics Kit) จานวน 1 ชุด
7. ชุดสื่อ พื่อการ รียนรู้ STEM บูรณาการ พื่อ
การสร้างสรรค์นวัตกรรม จานวน 3 ชุด
8. ชุดสื่อสร้างสรรค์โครงงานด้านวิทยาการ
คอมพิว ตอร์และหุ่นยนต์พื้นฐาน จานวน 1 ชุด
9. ชุดหุ่นยนต์ไม้ พื่อการ รียนรู้โค้ดดิ้งแบบ

จานวน

499,915 บาท
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ไม่ใช้คอมพิว ตอร์ (Unplugged Coding) จานวน
1 ชุด
10. ชุดสื่อกิจกรรมการ รียนรู้การ ขียนโค้ดดิ้ง
พื่อควบคุมหุ่นยนต์ขั้นพื้นฐาน จานวน 5 ชุด
11. ชุดหนังสือกิจกรรม รียนรู้การ ขียนโค้ด
ควบคุมบอร์ดไมโครคอนโทร ลอร์ micro:bit
จานวน 1 ชุด
12. หนังสือกิจกรรม รียนรู้การ ขียนโปรแกรม
Scratch จานวน 35 ล่ม
13. สื่อชุดแบบฝึก พื่อพัฒนาทักษะการคิด
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จานวน 3 ชุด
14. ชุดสื่อการจัดกิจกรรมการ รียนรู้สมบูรณ์แบบ
ตามรูปแบบ พื่อพัฒนาทักษะวิชาวิทยาศาสตร์
รื่องการ คลื่อนที่ของวัตถุ จานวน 2 ชุด
15. ชุดสื่อการจัดกิจกรรมการ รียนรู้สมบูรณ์แบบ
ตามรูปแบบ พื่อพัฒนาทักษะวิชาวิทยาศาสตร์ รื่อง
ระบบการไหล วียน ลือด จานวน 2 ชุด
16. ชุดสื่อการจัดกิจกรรมการ รียนรู้สมบูรณ์แบบ
ตามรูปแบบ พื่อพัฒนาทักษะวิชาวิทยาศาสตร์ รื่องแสง
และคุณสมบัติของแสง จานวน 2 ชุด
17. ชุดหนังสือ สริมความรู้สาระวิทยาศาสตร์
หมวดฟิสิกส์ คมี ชีวะ จานวน 2 ชุด
18. ชุดหนังสือวิทยาศาสตร์สภาพแวดล้อม
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จานวน 2 ชุด
19. ชุดกิจกรรมส่ง สริมโครงงาน STEM ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น จานวน 1 ชุด
20. ชุดหนังสือความรู้ ชิงประวัติศาสตร์วิทยาศาสตร์
จานวน 1 ชุด
21. ชุดหนังสือภาพอ่าน สริมความรู้คณิตศาสตร์
จานวน 1 ชุด
22. ชุดหนังสือ สริมความรู้ฟิสิกส์ ครื่องกลผ่อนแรง
จานวน 2 ชุด
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งานศึกษาไม่กาหนดระดับ

รวม

800,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

800,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

800,000 บาท

จานวน

500,000 บาท

จานวน

300,000 บาท

รายจ่าย กี่ยว นื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ ข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ
โครงการแข่งขันหุ่นยนต์โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการดา นินโครงการแข่งขัน
หุ่นยนต์โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ช่น ค่าอาหารว่าง
และ ครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง จัดสถานที่
ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าโล่หรือถ้วยรางวัล และค่าใช้จ่าย
อื่นที่ กี่ยวข้อง ป็นไปตามระ บียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
บิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและ
การส่งนักกีฬา ข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
หน้า 1-3/39 ข้อ 29 (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
โครงการจัดกิจกรรมวันครู
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการดา นินโครงการจัดกิจกรรม
วันครู ช่น ค่าสถานที่จัดงาน ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา ค่าอาหาร
ค่าอาหารว่างและ ครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นที่ กี่ยวข้อง ป็นไป
ตามระ บียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ บิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา ข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 1-3/42 ข้อ 32
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอัน ป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

รวม 291,868,000 บาท
รวม 291,868,000 บาท
รวม 291,768,000 บาท
จานวน 291,768,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าป่วยการสาหรับอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจาหมู่บ้าน (อสม.) จังหวัดชัยภูมิ จานวน 24,314 คน ๆ
ละ 1,000 บาท/ ดือน ตามหนังสือกรมส่ง สริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว 56 ลงวันที่ 7 มกราคม 2563
(กองส่ง สริมคุณภาพชีวิต)
ค่าใช้สอย

รวม

100,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

รายจ่าย กี่ยว นื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ ข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ
โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกันและควบคุมโรคระบาด
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการดา นินโครงการรณรงค์
ประชาสัมพันธ์ป้องกันและควบคุมโรคระบาด ช่น จัดทาแผ่นพับ
ประชาสัมพันธ์ หรือสื่ออื่นๆ ให้ความรู้ กี่ยวกับโรคระบาดต่างๆ
และค่าใช้จ่ายอื่นที่ กี่ยวข้อง ป็นไปตามพระราชบัญญัติกาหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
หน้า 2-4/5 ข้อ 5 (สานักปลัดฯ)
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

รวม

700,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

700,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

700,000 บาท

จานวน

300,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

รายจ่าย กี่ยว นื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ ข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ
โครงการปรับ ปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ พื่อการป้องกันโรค รื้อรัง
จังหวัดชัยภูมิ
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการดา นินโครงการปรับ ปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพ พื่อการป้องกันโรค รื้อรังจังหวัดชัยภูมิ ช่น
ค่าใช้จ่าย กี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม
ค่าวัสดุ ครื่อง ขียน และอุปกรณ์ ค่าอาหารว่างและ ครื่องดื่ม
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่า ช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ
และค่าใช้จ่ายอื่นที่ กี่ยวข้อง ป็นไปตามระ บียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการ ข้ารับ
การฝึกอบรมของ จ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 2-4/1 ข้อ 1
(กองส่ง สริมคุณภาพชีวิต)
โครงการ ยาวชนรุ่นใหม่ รู้ทัน รู้จัก ลี่ยง ไม่ สี่ยง อดส์
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการดา นินโครงการ ยาวชนรุ่นใหม่
รู้ทัน รู้จัก ลี่ยง ไม่ สี่ยง อดส์ ช่น ค่าใช้จ่าย กี่ยวกับการใช้และ
การตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าวัสดุ ครื่อง ขียน และอุปกรณ์
ค่าอาหารว่างและ ครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณ วิทยากร ค่าอาหาร
ค่า ช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นที่ กี่ยวข้อง
ป็นไปตามระ บียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการ ข้ารับการฝึกอบรมของ จ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ. 2557 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 2-4/16
ข้อ 10 (กองส่ง สริมคุณภาพชีวิต)
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โครงการสร้าง สริมสุขภาพ ลดความ สี่ยง ไร้โรค ไร้พุง จังหวัดชัยภูมิ จานวน

300,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการดา นินโครงการสร้าง สริม
สุขภาพลดความ สี่ยง ไร้โรค ไร้พุง จังหวัดชัยภูมิ ช่น ค่าใช้จ่าย
กี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าวัสดุ
ครื่อง ขียน และอุปกรณ์ ค่าอาหารว่างและ ครื่องดื่ม
ค่าสมนาคุณ วิทยากร ค่าอาหาร ค่าสถานที่จัดงาน ค่า ช่าหรือ
ค่าบริการวัสดุอุปกรณ์ที่จา ป็นในการจัดงานรวมค่าติดตั้งและ
ค่ารื้อถอน ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง จัดสถานที่ ค่าตอบแทน
กรรมการตัดสิน ค่าโล่หรือถ้วยรางวัล ค่า งินรางวัล และ
ค่าใช้จ่ายอื่นที่ กี่ยวข้อง ป็นไปตามระ บียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการ ข้ารับ
การฝึกอบรมของ จ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และระ บียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ บิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา ข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 2-4/2 ข้อ 2
(กองส่ง สริมคุณภาพชีวิต)
แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนพนักงาน

รวม

14,006,215 บาท

รวม

10,281,015 บาท

รวม

10,281,015 บาท

จานวน

7,114,169 บาท

จานวน

83,100 บาท

พื่อจ่าย ป็น งิน ดือนและ งินปรับปรุง งิน ดือนของ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด สังกัดกองส่ง สริม
คุณภาพชีวิต
งิน พิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
พื่อจ่าย ป็นค่าตอบแทนราย ดือนผู้บริหาร, งิน พิ่มการ
ครองชีพชั่วคราว และ งิน พิ่มอื่น ๆ ของข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด สังกัดกองส่ง สริมคุณภาพชีวิต
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งินประจาตาแหน่ง

จานวน

121,200 บาท

จานวน

2,892,286 บาท

จานวน

70,260 บาท

รวม

1,995,400 บาท

รวม

500,000 บาท

จานวน

500,000 บาท

พื่อจ่าย ป็น งินประจาตาแหน่งของข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด สังกัดกองส่ง สริมคุณภาพชีวิต
ตามที่มีคาสั่งให้ได้รับ งินประจาตาแหน่ง
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
พื่อจ่าย ป็นค่าตอบแทนและ งินปรับปรุง งินค่าตอบแทน
ของพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัด สังกัดกองส่ง สริม
คุณภาพชีวิต
งิน พิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
พื่อจ่าย ป็น งิน พิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัด สังกัดกองส่ง สริมคุณภาพชีวิต
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก วลาราชการ
พื่อจ่าย ป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก วลาราชการ
ให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้างองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด ที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติงานนอก วลาราชการ ป็นไป
ตามระ บียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ บิกจ่าย งินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอก วลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2559 (กองส่ง สริมคุณภาพชีวิต)
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ค่าใช้สอย

รวม

650,400 บาท

จานวน

200,000 บาท

จานวน

42,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

รายจ่าย พื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
1. ค่าจ้าง หมาบริการ
พื่อจ่าย ป็นค่าจ้าง หมาบริการ พื่อให้ผู้รับจ้างทาการ
อย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมิใช่การประกอบ ดัดแปลง ต่อ ติมครุภัณฑ์
หรือสิ่งก่อสร้างอย่างใด และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง
ช่น ค่าถ่าย อกสาร ค่า ย็บหนังสือหรือ ข้าปกหนังสือ ค่าทา
อกสารสิ่งพิมพ์โฆษณาประชาสัมพันธ์การพัฒนาคุณภาพชีวิต
และส่ง สริมอาชีพให้กับราษฎรในด้านต่าง ๆ ค่าซักฟอก ค่ากาจัด
สิ่งปฏิกูล ฯลฯ (กองส่ง สริมคุณภาพชีวิต)
2. ค่า ช่าทรัพย์สิน
พื่อจ่าย ป็นค่า ช่า ครื่องถ่าย อกสาร สาหรับใช้ใน
การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ประจา
กองส่ง สริมคุณภาพชีวิต จานวน 1 ครื่อง ในอัตรา ดือนละ
3,500 บาท ป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่
มท 0808.2/ว254 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563 (กองส่ง สริม
คุณภาพชีวิต) รายละ อียดดังนี้
- ช่า ครื่องถ่าย อกสารแบบมีการย่อ-ขยายได้
- ปริมาณการถ่ายขั้นต่า 10,000 แผ่น/ ดือน
รายจ่าย กี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และให้หมายรวมถึงการประชุมราชการ
ทางไกลผ่านดาว ทียม ช่น ค่าอาหารว่างและ ครื่องดื่ม ค่าอาหาร
ในกรณีที่มีการประชุมคาบ กี่ยวมื้ออาหาร ค่า ช่าห้องประชุม
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จา ป็น ป็นต้น (กองส่ง สริมคุณภาพชีวิต)
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รายจ่าย กี่ยว นื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ ข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการ ดินทางไปราชการ

จานวน

200,000 บาท

จานวน

188,400 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการ ดินทางไปราชการ ได้แก่
ค่า บี้ย ลี้ยง ดินทาง ค่าพาหนะ ค่า ช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น
ที่จา ป็นต้องจ่าย นื่องในการ ดินทางไปราชการของ จ้าหน้าที่
ท้องถิ่นที่ได้รับอนุมัติให้ ดินทางไปราชการ ป็นไปตามระ บียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ ดินทางไปราชการ
ของ จ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไข พิ่ม ติม
(กองส่ง สริมคุณภาพชีวิต)
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
1. พื่อจ่าย ป็นค่าซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ พื่อให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ ป็นไปตามหนังสือกรมส่ง สริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1657 ลงวันที่ 16
กรกฎาคม 2556 และด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1752 ลงวันที่
6 สิงหาคม 2556 (กองส่ง สริมคุณภาพชีวิต 150,000 บาท)
2. พื่อจ่าย ป็นค่าซ่อมแซมบารุงรักษายานพาหนะ
รถยนต์ส่วนกลางที่ใช้ในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดชัยภูมิ ป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่
มท 0808.2/ว254 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563
(กองส่ง สริมคุณภาพชีวิต 38,400 บาท)
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ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน

รวม

845,000 บาท

จานวน

300,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

จานวน

145,000 บาท

จานวน

300,000 บาท

รวม

1,729,800 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวัสดุสานักงาน สาหรับใช้ในราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ
แบบพิมพ์ แฟ้ม ซอง ลวด ย็บกระดาษ น้าดื่มสาหรับบริการ
ประชาชนในสานักงาน ฯลฯ ป็นไปตามหนังสือกรมส่ง สริม
การปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่
9 มิถุนายน 2558 และ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่
27 มิถุนายน 2559 (กองส่ง สริมคุณภาพชีวิต)
วัสดุงานบ้านงานครัว
พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สาหรับ
ใช้ในราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ช่น แปรง
ไม้กวาด ฯลฯ ป็นไปตามหนังสือกรมส่ง สริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน
2558 และ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่
27 มิถุนายน 2559 (กองส่ง สริมคุณภาพชีวิต)
วัสดุ ชื้อ พลิงและหล่อลื่น
พื่อจ่าย ป็นค่าวัสดุ ชื้อ พลิงและหล่อลื่น สาหรับรถยนต์
ส่วนกลาง ยานพาหนะต่าง ๆ ที่ใช้ในราชการขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดชัยภูมิ ป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่
มท 0808.2/ว254 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563
(กองส่ง สริมคุณภาพชีวิต)
วัสดุคอมพิว ตอร์
พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิว ตอร์ สาหรับใช้ใน
ราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ช่น หมึก ครื่องพิมพ์
อุปกรณ์บันทึกข้อมูล แป้นพิมพ์ มาส์ ฯลฯ ป็นไปตามหนังสือ
กรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 (กองส่ง สริมคุณภาพชีวิต)
งบลงทุน
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ค่าครุภัณฑ์

รวม

1,571,000 บาท

จานวน

1,549,000 บาท

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
รถยนต์โดยสาร (ตู้)
พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อรถยนต์โดยสาร (ตู้) ขนาดไม่ต่ากว่า
12 ที่นั่ง ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ากว่า 2,400 ซีซี จานวน 1 คัน
ตั้งงบประมาณนอก หนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของ
สานักงบประมาณ นื่องจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
มีความจา ป็นต้องจัดหายานพาหนะที่มีสมรรถนะสูง มีความ
สะดวก และปลอดภัยแก่ผู้ปฏิบัติงาน พื่อใช้ในการ ดินทางตาม
ภารกิจในการช่วย หลือประชาชนในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ ป็นไป
ตามหนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่
มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 แผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) พิ่ม ติม ฉบับที่ 4 ผ.03 หน้า 1
ข้อ 1 (กองส่ง สริมคุณภาพชีวิต) โดยมีคุณลักษณะดังนี้
1. ครื่องยนต์ดี ซล
2. ระบบ กียร์อัตโนมัติ
3. มีคอนโซลหลังคนขับ ปูพื้นไม้อัดทับด้วยยางแผ่น รียบ
และกรุผนังโดยรอบแยกที่นั่ง
4. ป็นรถโดยสารหลังคาสูงพร้อมกรุหลังคาพร้อม
ตกแต่ง VIP
5. มีพนักพิงสามารถปรับ อนนอนได้หลายระดับ และที่นั่ง
หุ้มด้วย บาะหนัง
6. ติดตั้งผ้าม่าน
7. ติดตั้ง ครื่อง ล่น 2 DIN ระบบแอนดรอยด์ ไม่น้อยกว่า
10 นิ้ว จอ พดานขนาดไม่น้อยกว่า 17 นิ้ว พร้อมชุด ครื่อง สียง
HI END ชุดใหญ่ ประกอบด้วย
- PRE PERFORMANCE KARAOKE
- POWER AMP 2 CH
- POWER AMP 4 CH
- ลาโพง 6.5 นิ้ว แยก 3 คู่
- ซับวูฟ ฟอร์ AR 10 นิ้ว 1 คู่
- ตู้ซับอะคิลิก โชว์ไฟ
- หูข้างทวิส ตอร์ หม้อแปลงไฟ 220 โวลล์
- ชุดต่อพ่วง HDMI
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8. ล้อแม็ค
9. ป็นราคารารวม ครื่องปรับอากาศ ฟิล์มกรองแสง และ
พ่นกันสนิม
10. มีศูนย์บริการมาตรฐานในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ
11. ติดตราสัญลักษณ์ อบจ.ชัยภูมิ
ครุภัณฑ์คอมพิว ตอร์

หน้า : 375/459
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ครื่องคอมพิว ตอร์โน้ตบุ๊ก
พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อ ครื่องคอมพิว ตอร์โน้ตบุ๊ก สาหรับ
งานประมวลผล จานวน 1 ครื่อง ตั้งงบประมาณตาม กณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิว ตอร์ของกระทรวงดิจิทัล พื่อ ศรษฐกิจและสังคม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) พิ่ม ติม ฉบับที่ 4 ผ.03
หน้า 3 ข้อ 3 (กองส่ง สริมคุณภาพชีวิต 22,000 บาท) โดยมี
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4
แกนหลัก (4 core) จานวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใด
อย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
1) ในกรณีที่มีหน่วยความจาแบบ Cache Memory
รวมในระดับ (Level) ดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB ต้องมี
ความ ร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.3 GHz และมี
หน่วยประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit)
ไม่น้อยกว่า 10 แกน หรือ
2) ในกรณีที่มีหน่วยความจาแบบ Cache Memory
รวมในระดับ (Level) ดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB ต้องมี
ความ ร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 1.8 GHz และมี
ทคโนโลยี พิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความ
สามารถในการประมวลผลสูง
- มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า
ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB
- มีหน่วยจัด ก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จานวน 1 หน่วย
- มีจอภาพที่รองรับความละ อียดไม่น้อยกว่า
1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว
- มีช่อง ชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า
ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
- มีช่อง ชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จานวน

จานวน

22,000 บาท
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ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่อง ชื่อมต่อระบบ ครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า
1 ช่อง
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi
(IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth
- ราคาที่กาหนดรวมภาษีมูลค่า พิ่ม ค่าขนส่ง และ
ค่าติดตั้งแล้ว
- มีการรับประกันผลิตภัณฑ์ ป็น วลาไม่น้อยกว่า 1 ปี
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวม

158,800 บาท

โครงการก่อสร้างป้ายศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่ง สริมอาชีพผู้สูง จานวน
อายุ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

158,800 บาท

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

พื่อจ่าย ป็นค่าก่อสร้างป้ายศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ส่ง สริมอาชีพผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ศูนย์นันทนาการผู้สูงอายุ สวนสาธารณะหนองปลา ฒ่า ตาบล
ใน มือง อา ภอ มือง จังหวัดชัยภูมิ (กองส่ง สริมคุณภาพชีวิต)
รายละ อียดดังนี้
ดา นินการ
- ก่อสร้างป้ายศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่ง สริม
อาชีพผู้สูงอายุ จานวน 1 ป้าย ขนาดกว้าง 2.00 มตร
ยาว 3.60 มตร
- รายละ อียดตามประมาณราคา อบจ.ชัยภูมิ
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) พิ่ม ติม
ฉบับที่ 7 หน้า 2-9/1 ข้อ 1
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งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

รวม

100,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

100,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

100,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

รวม

63,606,400 บาท

รวม

35,754,710 บาท

รวม

35,754,710 บาท

จานวน

16,564,973 บาท

จานวน

67,200 บาท

รายจ่าย กี่ยว นื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ ข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ
โครงการช่วย หลือประชาชนตามอานาจหน้าที่ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดชัยภูมิ
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการดา นินโครงการช่วย หลือ
ประชาชนตามอานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ชัยภูมิ สาหรับช่วย หลือประชาชนผู้ประสบสาธารณภัยหรือ
ภัยพิบัติฉุก ฉิน ด้านการส่ง สริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต และ
ช่วย หลือประชาชนด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
ป็นไปตามระ บียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย พื่อ
ช่วย หลือประชาชนตามอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 และแก้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2561 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 2-5/4
ข้อ 4 (กองส่ง สริมคุณภาพชีวิต)
แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนพนักงาน
พื่อจ่าย ป็น งิน ดือนและ งินปรับปรุง งิน ดือนของ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด สังกัดกองช่าง
งิน พิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
พื่อจ่าย ป็นค่าตอบแทนราย ดือนผู้บริหาร,
งิน พิ่มการครองชีพชั่วคราว และ งิน พิ่มอื่น ๆ
ของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สังกัดกองช่าง
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งินประจาตาแหน่ง

จานวน

175,200 บาท

จานวน

3,762,830 บาท

จานวน

14,622,487 บาท

จานวน

562,020 บาท

รวม

27,612,690 บาท

รวม

500,000 บาท

จานวน

500,000 บาท

พื่อจ่าย ป็น งินประจาตาแหน่งของข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด สังกัดกองช่าง ตามที่มี
คาสั่งให้ได้รับ งินประจาตาแหน่ง
ค่าจ้างลูกจ้างประจา
พื่อจ่าย ป็นค่าจ้างและ งินปรับปรุงค่าจ้างประจา
ของลูกจ้างประจาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สังกัดกองช่าง
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
พื่อจ่าย ป็นค่าตอบแทนและ งินปรับปรุงค่าตอบแทน
พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัด สังกัดกองช่าง
งิน พิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
พื่อจ่าย ป็น งิน พิ่มการครองชีพชั่วคราว
ของพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สังกัดกองช่าง
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก วลาราชการ
พื่อจ่าย ป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก วลาราชการ
ให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้างองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติงานนอก วลาราชการ
ป็นไปตามระ บียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ บิกจ่าย
งินตอบแทนการปฏิบัติงานนอก วลาราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 (กองช่าง)
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ค่าใช้สอย

รวม

8,312,690 บาท

จานวน

2,000,000 บาท

จานวน

157,600 บาท

รายจ่าย พื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
1. ค่าจ้าง หมาบริการ
(1) พื่อจ่าย ป็นค่าจ้าง หมาบริการในการบารุงรักษา
ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าประจาอาคาร สถานีสูบน้า สนาม
กีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ และไฟฟ้า
สายทางในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดชัยภูมิ (กองช่าง 1,000,000 บาท)
(2) พื่อจ่าย ป็นค่าจ้าง หมาบริการสาหรับจัดทาป้าย
จราจรของถนนที่ได้รับถ่ายโอนและสายทางที่ดา นินการ
ก่อสร้าง อง พื่อแนะนาสายทางแก่ผู้ใช้ ส้นทาง
(กองช่าง 1,000,000 บาท)
2. ค่า ช่าทรัพย์สิน
(1) พื่อจ่าย ป็นค่า ช่า ครื่องจักรกลชนิดไม่มีใช้
หรือที่มีแต่ไม่ พียงพอในการใช้งานในราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (กองช่าง 100,000 บาท)
(2) ค่า ช่า ครื่องถ่าย อกสาร สาหรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ประจากองช่าง จานวน 1 ครื่อง ในอัตรา ดือนละ
4,800 บาท ป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท 0808.2/ว254 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563
(กองช่าง 57,600 บาท) รายละ อียดดังนี้
- ช่า ครื่องถ่าย อกสารแบบมีการย่อ-ขยายได้
- ปริมาณการถ่ายขั้นต่า 15,000 แผ่น/ ดือน
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รายจ่าย กี่ยว นื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ ข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการ ดินทางไปราชการ
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการ ดินทางไปราชการ ได้แก่
ค่า บี้ย ลี้ยง ดินทาง ค่าพาหนะ ค่า ช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นที่
จา ป็นต้องจ่าย นื่องในการ ดินทางไปราชการของ จ้าหน้าที่
ท้องถิ่นที่ได้รับอนุมัติให้ ดินทางไปราชการ ป็นไปตามระ บียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ ดินทางไปราชการของ
จ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไข พิ่ม ติม (กองช่าง)

จานวน

1,000,000 บาท
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ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
1. พื่อจ่าย ป็นค่าซ่อมแซมบารุงรักษา ครื่องจักรกล
ครื่องสูบน้าด้วยไฟฟ้า และยานพาหนะต่าง ๆ ที่อยู่ในความ
รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ป็นไปตาม
หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท
0808.2/ว1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 และด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว1752 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556
(กองช่าง 4,155,090 บาท)
2. พื่อจ่าย ป็นค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม ครื่องหมาย
จราจร ตี ส้นจราจร ป้ายโครงการ ของถนนที่ได้รับการถ่ายโอน
และสะพาน ป็นไปตามหนังสือกรมส่ง สริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม
2556 และด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1752 ลงวันที่ 6 สิงหาคม
2556 (กองช่าง 500,000)
3. พื่อจ่าย ป็นค่าซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สิน
ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ชัยภูมิ พื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ป็นไปตาม
หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท
0808.2/ว1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 และด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว1752 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556
(กองช่าง 500,000 บาท)

จานวน

5,155,090 บาท
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ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน

รวม

18,800,000 บาท

จานวน

300,000 บาท

จานวน

600,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวัสดุสานักงาน สาหรับใช้ในราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ
แบบพิมพ์ แฟ้ม ซอง ลวด ย็บกระดาษ น้าดื่มสาหรับบริการ
ประชาชนในสานักงาน ฯลฯ ป็นไปตามหนังสือกรมส่ง สริม
การปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่
9 มิถุนายน 2558 และ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 (กองช่าง)
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุและอุปกรณ์
กี่ยวกับระบบไฟฟ้าแสงสว่างสาหรับใช้ในราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดชัยภูมิ ช่น สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า
หลอดไฟ ฟิวส์ บรก กอร์ ฯลฯ ป็นไปตามหนังสือกรมส่ง สริม
การปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่
9 มิถุนายน 2558 และ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 (กองช่าง)
วัสดุงานบ้านงานครัว
พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สาหรับใช้ใน
ราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ช่น แปรง
ไม้กวาด ฯลฯ ป็นไปตามหนังสือกรมส่ง สริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน
2558 และ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27
มิถุนายน 2559 (กองช่าง)
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วัสดุก่อสร้าง

จานวน

10,500,000 บาท

จานวน

2,000,000 บาท

จานวน

5,000,000 บาท

1. พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ช่น ทราย
หินคลุก ยางมะตอย ปูนซิ มนต์ ท่อ ไม้ กระ บื้อง สังกะสี ฯลฯ
ป็นไปตามหนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และ
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
(กองช่าง 10,000,000 บาท)
2. พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง พื่อช่วย หลือ
ผู้ประสบสาธารณภัย ช่น สังกะสี ปูนซี มนต์ กระ บื้อง
ท่อไม้ ฯลฯ (กองช่าง 500,000 บาท)
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สาหรับ
รถยนต์ส่วนกลาง ยานพาหนะต่าง ๆ ที่ใช้ในราชการขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ช่น แบต ตอรี่ แม่แรง ไขควง
น้ามัน บรก น็อตและสกรู ฯลฯ ป็นไปตามหนังสือกรมส่ง สริม
การปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่
9 มิถุนายน 2558 และ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 (กองช่าง)
วัสดุ ชื้อ พลิงและหล่อลื่น
1. พื่อจ่าย ป็นค่าวัสดุ ชื้อ พลิงและหล่อลื่น สาหรับ
รถยนต์ส่วนกลาง ยานพาหนะต่าง ๆ ที่ใช้ในงานราชการของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ป็นไปตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563
(กองช่าง 800,000 บาท)
2. พื่อจ่าย ป็นค่าวัสดุ ชื้อ พลิงและหล่อลื่น สาหรับ
ครื่องจักรกลที่ใช้ในงานราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ชัยภูมิ (กองช่าง 4,200,000 บาท)

533
หน้า : 385/459

วันที่พิมพ์ : 2/9/2563 19:14:59

วัสดุการ กษตร

จานวน

100,000 บาท

จานวน

200,000 บาท

รวม

239,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวัสดุการ กษตร ช่น ปุ๋ย ยาป้องกัน
และกาจัดศัตรูพืชและสัตว์ วัสดุ พาะชา ฯลฯ สาหรับใช้ในการ
ดูแลบารุงรักษาสวนสาธารณะ และอาคารสถานที่ที่อยู่ในความ
รับผิดชอบหรือตามแผนงานโครงการที่กาหนด ป็นไปตามหนังสือ
กรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 (กองช่าง)
วัสดุคอมพิว ตอร์
พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิว ตอร์ สาหรับใช้ใน
ราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ช่น
หมึก ครื่องพิมพ์ อุปกรณ์บันทึกข้อมูล แป้นพิมพ์ มาส์ ฯลฯ
ป็นไปตามหนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น
ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และ
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
(กองช่าง)
งบลงทุน
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ค่าครุภัณฑ์

รวม

239,000 บาท

จานวน

189,000 บาท

ครุภัณฑ์คอมพิว ตอร์
ครื่องคอมพิว ตอร์
พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อ ครื่องคอมพิว ตอร์ สาหรับ
งานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า19 นิ้ว)
สาหรับใช้ในการปฏิบัติงานกองช่าง จานวน 5 ชุด ๆ ละ
37,800 บาท ตั้งงบประมาณตาม กณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิว ตอร์ของกระทรวงดิจิทัล พื่อ ศรษฐกิจและสังคม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) พิ่ม ติม ฉบับที่ 1
ผ.03 หน้า 51 ข้อ 72 (กองช่าง) แต่ละชุดประกอบด้วย
(1) ครื่องคอมพิว ตอร์ สาหรับงานประมวลผล
แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า19 นิ้ว) จานวน 1 ครื่องๆ
ละ 22,000 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า
6 แกนหลัก (6 core) โดยมีความ ร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน
ไม่น้อยกว่า 3.0 GHz และมี ทคโนโลยี พิ่มสัญญาณนาฬิกา
ได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง
จานวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) ดียวกัน
ขนาดไม่น้อยกว่า 9 MB
- มีหน่วยประมวลผล พื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะ
อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
1) ป็นแผงวงจร พื่อแสดงภาพแยกจากแผง
วงจรหลักที่มีหน่วยความจาขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
2) มีหน่วยประมวลผล พื่อแสดงภาพติดตั้ง
อยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics
Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจาหลัก
ในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
3) มีหน่วยประมวลผล พื่อแสดงภาพที่มีความ
สามารถในการใช้หน่วยความจาหลักในการแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
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- มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR4
หรือดีกว่ามีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัด ก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ
ดีกว่า ขนาดความจุ ไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด
Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB
จานวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย
- มีช่อง ชื่อมต่อระบบ ครือข่าย (Network
Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า
จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่อง ชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0
หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และ มาส์
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว
จานวน 1 หน่วย
(2) ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสาหรับ ครื่อง
คอมพิว ตอร์ และ ครื่องคอมพิว ตอร์โน้ตบุ๊ก แบบ
สิทธิการใช้งานประ ภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM)
ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จานวน 1 ชุด ๆ ละ
3,800 บาท
(3) ชุดโปรแกรมจัดการสานักงาน ที่มีลิขสิทธิ์
ถูกต้องตามกฎหมาย จานวน 1 ชุด ๆ ละ 12,000 บาท
(4) ราคาที่กาหนดรวมภาษีมูลค่า พิ่ม ค่าขนส่ง
และค่าติดตั้งแล้ว
(5) มีการรับประกันผลิตภัณฑ์ ป็น วลาไม่น้อยกว่า 1 ปี
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ครื่องพิมพ์

จานวน

50,000 บาท

รวม

70,000,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อ ครื่องพิมพ์ ล ซอร์ หรือ LED
สี ชนิด Network แบบที่ 1 (18 หน้า/นาที) สาหรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานกองช่าง จานวน 5 ครื่อง ๆ ละ 10,000 บาท
ตั้งงบประมาณตาม กณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิว ตอร์ของกระทรวงดิจิทัล
พื่อ ศรษฐกิจและสังคม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
พิ่ม ติม ฉบับที่ 1 ผ.03 หน้า 42 ข้อ 60 (กองช่าง)
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
- มีความละ อียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
- มีความ ร็วในการพิมพ์ขาวดาสาหรับกระดาษ A4
ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)
- มีความ ร็วในการพิมพ์สีสาหรับกระดาษ A4
ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)
- สามารถพิมพ์ อกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
- มีหน่วยความจา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB
- มีช่อง ชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0
หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่อง ชื่อมต่อระบบ ครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า
1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่าน ครือข่ายไร้สาย
Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal
และ Custom
- ราคาที่กาหนดรวมภาษีมูลค่า พิ่ม ค่าขนส่ง และ
ค่าติดตั้งแล้ว
- มีการรับประกันผลิตภัณฑ์ ป็น วลาไม่น้อยกว่า 1 ปี

งานไฟฟ้าถนน
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งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวม

70,000,000 บาท

รวม

70,000,000 บาท
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ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
โครงการไฟฟ้าแสงสว่าง สายทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
พื่อจ่าย ป็นค่าติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสายทางใน
ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
จานวน 38 สายทาง ได้แก่
(1) สายทาง ชย.ถ.1-0010 บ้าน ล่า-บ้านนาวัง
อา ภอ มือง จังหวัดชัยภูมิ
(2) สายทาง ชย.ถ.1-0026 บ้านหนองโดน-บ้านสามสวน
อา ภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ
(3) สายทาง ชย.ถ.1-0046 บ้านหนองบัวพัก กวียนบ้าน พชร อา ภอภู ขียว จังหวัดชัยภูมิ
(4) สายทาง ชย.ถ.1-0055 บ้านสันติสุข-บ้านโสกมะตูม
อา ภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ
(5) สายทาง ชย.ถ.1-0137 บ้านวังตะ ฆ่-บ้านห้วยแย้
อา ภอหนองบัวระ หว จังหวัดชัยภูมิ
(6) สายทาง ชย.ถ.1-0028 บ้านแท่น-บ้านวังหิน
อา ภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ
(7) สายทาง ชย.ถ.1-0108 บ้านหนองฉิม-บ้านรังงาม
อา ภอ นินสง่า จังหวัดชัยภูมิ
(8) สายทาง ชย.ถ.1-0089 แยกทางหลวง 205-บ้าน
หนองอีหล่อ-บ้านตาล อา ภอบา หน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
(9) สายทาง ชย.ถ.1-0117 บ้านห้วยยายจิ๋วบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ อา ภอ ทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ
(10) สายทาง ชย.ถ.1-0067 บ้าน จียง-บ้านคลองจันลา
อา ภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ
(11) สายทาง ชย.ถ.1-0061 บ้านหนองบัวแดงบ้านโหล่น บ้านโนนสะอาด อา ภอหนองบัวแดง จังหวัด
ชัยภูมิ (ช่วงที่ 1)
(12) สายทาง ชย.ถ.1-0013 บ้านโนนสาทรบ้านหนองปลา ฒ่า อา ภอ มือง จังหวัดชัยภูมิ
(13) สายทาง ชย.ถ.1-0085 บ้านโนนทอง-บ้านภูดิน
อา ภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ
(14) สายทาง ชย.ถ.1-0077 บ้าน มือง ก่า-บ้านท่า ดื่อ
อา ภอ กษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
(15) สายทาง ชย.ถ.1-0016 บ้านหนองหญ้ารังกา-

จานวน

70,000,000 บาท
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บ้านห้วยบง อา ภอ มือง จังหวัดชัยภูมิ
(16) สายทาง ชย.ถ.1-0050 บ้านแดง-บ้านสว่าง
อา ภอภู ขียว จังหวัดชัยภูมิ
(17) สายทาง ชย.ถ.1-0078 บ้านนาสีดา-บ้านนาคานหัก
อา ภอ กษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
(18) สายทาง ชย.ถ.1-0048 บ้านโคกสะอาดบ้านหัวคูสระ อา ภอภู ขียว จังหวัดชัยภูมิ
(19) สายทาง ชย.ถ.1-0017 บ้านลาดใหญ่บ้านห้วยบง หนือ อา ภอ มือง จังหวัดชัยภูมิ
(20) สายทาง ชย.ถ.1-0130 บ้านนาทุ่งใหญ่-บ้านซับชมภู
อา ภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ
(21) สายทาง ชย.ถ.1-0109 บ้านหนองยายบุตรบ้านหนองดง อา ภอบา หน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
(22) สายทาง ชย.ถ.1-0083 บ้านจอก-บ้านสาราญ
อา ภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ
(23) สายทาง ชย.ถ.1-0098 แยกทางหลวง 201-บ้านสระ
สี่ หลี่ยม-บ้านหลุบงิ้ว อา ภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ (ช่วงที1่ )
(24) สายทาง ชย.ถ.1-0095 บ้านโนนฝาย-บ้านโนนคร้อ
อา ภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
(25) สายทาง ชย.ถ.1-0021 บ้านไทรงามบ้านหนองแดงน้อย อา ภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ
(26) สายทาง ชย.ถ.1-0098 แยกทางหลวง 201-บ้านสระ
สี่ หลี่ยม-บ้านหลุบงิ้ว อา ภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ (ช่วงที่ 2)
(27) สายทาง ชย.ถ.1-0008 บ้านคาปิง-บา หน็จณรงค์
อา ภอบา หน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
(28) สายทาง ชย.ถ.1-0001 แก้งคร้อ-ท่ามะไฟหวาน
อา ภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ (ช่วงที่ 1)
(29) สายทาง ชย.ถ.1-0001 แก้งคร้อ-ท่ามะไฟหวาน
อา ภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ (ช่วงที่ 2)
(30) สายทาง ชย.ถ.1-0084 บ้านโคกมั่งงอย-บ้านดง ย็น
อา ภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ
(31) สายทาง ชย.ถ.1-0091 บ้านปะโค-บ้านโคก พชร
อา ภอบา หน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
(32) สายทาง ชย.ถ.1-0059 บ้านผา บียด-บ้านนา กาะ
อา ภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ
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(33) สายทาง ชย.ถ.1-0113 บ้านหนองโจด-บ้านวังตะ ฆ่
บ้านหนองจาน อา ภอหนองบัวระ หว จังหวัดชัยภูมิ
(34) สายทาง ชย.ถ.1-0076 บ้านห้วยหลัว-บ้านป่ายาง
อา ภอบ้าน ขว้า จังหวัดชัยภูมิ
(35) สายทาง ชย.ถ.1-0061 บ้านหนองบัวแดง-บ้านโหล่น
อา ภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ (ช่วงที่ 2)
(36) สายทาง ชย.ถ.1-0051 บ้านโคกสะอาด-บ้านโจด
อา ภอภู ขียว จังหวัดชัยภูมิ
(37) สายทาง ชย.ถ.1-0126 แยก ทางหลวง 225-บ้านไทร
งาม อา ภอ ทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ
(38) สายทาง ชย.ถ.1-0035 บ้านสระแต้-บ้านหนองผัก
หลอด อา ภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
ดา นินการ
- ติดตั้ง สาไฟฟ้ากิ่ง ดี่ยว สูง 9 ม. R 20.150 HSS 150W.
ระยะห่าง สา 35 มตร สายทางละ 30 ต้น จานวน 1,140
ต้น
- รายละ อียดตามประมาณราคา และแบบ อบจ.ชัยภูมิ
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม
ฉบับที่ 10/2563 และแก้ไขครั้งที่ 10/2563 หน้า 2-6/163
ข้อ 163 (กองช่าง)
งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

รวม

533,600 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

533,600 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

533,600 บาท

จานวน

33,600 บาท

รายจ่าย พื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
ค่ากาจัดสิ่งปฏิกูล
1. พื่อจ่าย ป็นค่าธรรม นียมในการจัด ก็บขยะมูลฝอยของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิให้แก่ ทศบาล มืองชัยภูมิ
(สานักปลัดฯ 3,600 บาท)
2. พื่อจ่าย ป็นค่าบริการกาจัดสิ่งปฏิกูลห้องน้า
สวนสาธารณะหนองปลา ฒ่า อาคารอื่นที่ ป็นทรัพย์สินของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (กองช่าง 30,000 บาท)
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รายจ่าย กี่ยว นื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ ข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ
โครงการบริหารจัดการขยะอันตรายจังหวัดชัยภูมิ

จานวน

500,000 บาท

รวม

11,361,020 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

10,908,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

10,908,000 บาท

โครงการ CPM Healthcare ศูนย์ติดตามสุขภาพ ชิงป้องกันผู้สูงอายุ จานวน

130,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการดา นินโครงการบริหารจัดการ
ขยะอันตรายจังหวัดชัยภูมิ ช่น ค่าอาหารว่างและ ครื่องดื่ม
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าบริการกาจัดขยะอันตราย
ค่าจัดสถานที่ ค่าทาความะอาด และค่าใช้จ่ายอื่น
ที่ กี่ยวข้อง ป็นไปตามประกาศกระทรวงมหาดไทย รื่อง
การจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2560
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561–2565) ปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2
หน้า 4-6/1 ข้อ 1 (กองช่าง)
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

รายจ่าย กี่ยว นื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ ข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการดา นินโครงการ
CPM Healthcare ศูนย์ติดตามสุขภาพ ชิงป้องกันผู้สูงอายุ
พื่อสร้างนวัตกรรมสาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในการติดตามสุขภาพ ชิงป้องกันให้กับผู้สูงอายุและ
ตรียมความพร้อมระบบป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
สาหรับผู้สูงอายุที่อยู่ในความดูแลขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดชัยภูมิ ช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร
ค่าอาหารว่างและ ครื่องดื่ม ค่ายานพาหนะ ค่าวัสดุ
ครื่อง ขียน และอุปกรณ์ ป็นไปตามระ บียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการ ข้ารับ
การฝึกอบรมของ จ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 แผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) พิ่ม ติม ฉบับที่ 7 หน้า 2-7/1
ข้อ 1 (กองส่ง สริมคุณภาพชีวิต)
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โครงการ TO BE NUMBER ONE รณรงค์ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายา สพติด (มหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE)

จานวน

500,000 บาท

จานวน

312,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการดา นินโครงการ
TO BE NUMBER ONE รณรงค์ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายา สพติด (มหกรรมรวมพลสมาชิก
TO BE NUMBER ONE) ช่น ค่า บี้ย ลี้ยง ดินทาง
ค่าพาหนะ ค่า ช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นที่ กี่ยวข้อง
ป็นไปตามระ บียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการ ดินทางไปราชการของ จ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ. 2555 และที่แก้ไข พิ่ม ติม แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561-2565) หน้า 2-7/49 ข้อ 38
(กองแผนและงบประมาณ)
โครงการการศึกษา พื่อต่อต้านการใช้ยา สพติดใน ด็กนัก รียน
(โครงการ D.A.R.E ประ ทศไทย) ต่อ นื่อง
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการดา นินโครงการการศึกษา
พื่อต่อต้านการใช้ยา สพติดใน ด็กนัก รียน (โครงการ D.A.R.E.
ประ ทศไทย) ต่อ นื่อง ช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร และค่าใช้จ่าย
อื่นที่ กี่ยวข้อง ป็นไปตามระ บียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการ ข้ารับการฝึกอบรมของ
จ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561-2565) หน้า 2-7/17 ข้อ 17 (กองแผนและงบ
ประมาณ)
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โครงการ ข้าค่าย TO BE NUMBER ONE

จานวน

156,000 บาท

จานวน

300,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการดา นินโครงการ
ข้าค่าย TO BE NUMBER ONE ช่น ค่าลงทะ บียน
ค่า บี้ย ลี้ยง ดินทาง ค่า ช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น
ที่ กี่ยวข้อง ป็นไปตามระ บียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ ดินทางไปราชการของ
จ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไข พิ่ม ติม
และระ บียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม และการ ข้ารับการฝึกอบรมของ
จ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561-2565) หน้า 2-7/18 ข้อ 18
(กองแผนและงบประมาณ)
โครงการ ครือข่ายนัก รียน D.A.R.E องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ชัยภูมิ
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการดา นินโครงการ ครือข่าย
นัก รียน D.A.R.E องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ช่น ค่าใช้จ่าย กี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่
ค่าอาหารว่างและ ครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร
และค่าใช้จ่ายอื่นที่ กี่ยวข้อง ป็นไปตามระ บียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการ ข้ารับ
การฝึกอบรมของ จ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 แผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 2-7/30 ข้อ 26
(กองแผนและงบประมาณ)
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โครงการในน้ามีปลาชาวประชามีสุขจังหวัดชัยภูมิ

จานวน

110,000 บาท

จานวน

300,000 บาท

จานวน

1,000,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการดา นินโครงการในน้า
มีปลาชาวประชามีสุขจังหวัดชัยภูมิ ช่น ค่าใช้จ่าย กี่ยวกับ
การใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าวัสดุ ครื่อง ขียน
และอุปกรณ์ ค่าอาหารว่างและ ครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร
ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่นที่ กี่ยวข้อง ป็นไปตามระ บียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และ
การ ข้ารับการฝึกอบรมของ จ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 2-7/55 ข้อ 41
(กองส่ง สริมคุณภาพชีวิต)
โครงการบ้านนี้มีรัก "ค่ายครอบครัวอบอุ่น"
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการดา นินโครงการบ้านนี้มีรัก
“ค่ายครอบครัวอบอุ่น” ช่น ค่าใช้จ่าย กี่ยวกับการใช้และ
การตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าวัสดุ ครื่อง ขียน และอุปกรณ์
ค่าอาหารว่างและ ครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร
ค่า ช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นที่ กี่ยวข้อง
ป็นไปตามระ บียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม และการ ข้ารับการฝึกอบรมของ จ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
หน้า 2-7/57 ข้อ 42 (กองส่ง สริมคุณภาพชีวิต)
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายา สพติด
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการดา นินโครงการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายา สพติด ช่น ค่าใช้จ่าย กี่ยวกับการใช้
และการตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุ ครื่อง ขียน และอุปกรณ์
ค่าถ่าย อกสารประกอบการฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและ
ครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่น
ที่ กี่ยวข้อง ป็นไปตามระ บียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการ ข้ารับการฝึกอบรมของ
จ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561-2565) หน้า 2-7/16 ข้อ 16 (กองแผนและงบ
ประมาณ)
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โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ด็กและ ยาวชนจังหวัดชัยภูมิ

จานวน

200,000 บาท

จานวน

500,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการดา นินโครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิต ด็กและ ยาวชนจังหวัดชัยภูมิ ช่น ค่าใช้จ่าย
กี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ ครื่องดื่ม และค่าใช้จ่าย
อื่นที่ กี่ยวข้อง ป็นไปตามระ บียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ ข้ารับการ
ฝึกอบรมของ จ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 แผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 2-7/11 ข้อ 12
(กองส่ง สริมคุณภาพชีวิต)
โครงการพัฒนา ครือข่ายสมาชิก TO BE NUMBER ONE
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการดา นินโครงการพัฒนา
ครือข่ายสมาชิก TO BE NUMBER ONE ช่น ค่าใช้จ่าย
กี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุ ครื่อง ขียน
และอุปกรณ์ ค่าถ่าย อกสารประกอบการฝึกอบรม ค่าอาหารว่าง
และ ครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร และค่าใช้จ่าย
อื่นที่ กี่ยวข้อง ป็นไปตามระ บียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการ ข้ารับการฝึกอบรม
ของ จ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561-2565) หน้า 2-7/15 ข้อ 15
(กองแผนและงบประมาณ)

546
หน้า : 398/459

วันที่พิมพ์ : 2/9/2563 19:14:59

โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มทอผ้าฝ้ายและผ้าไหมมัดหมี่จังหวัด
ชัยภูมิ

จานวน

300,000 บาท

จานวน

300,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการดา นินโครงการพัฒนา
ศักยภาพกลุ่มทอผ้าฝ้ายและผ้าไหมมัดหมี่จังหวัดชัยภูมิ
ช่น ค่าใช้จ่าย กี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่
ฝึกอบรม ค่าวัสดุ ครื่อง ขียน และอุปกรณ์ ค่าอาหารว่าง
และ ครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่า ช่าที่พัก
ค่ายานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นที่ กี่ยวข้อง ป็นไปตาม
ระ บียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการ ข้ารับการฝึกอบรมของ จ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ. 2557 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
หน้า 2-7/32 ข้อ 27 (กองส่ง สริมคุณภาพชีวิต)
โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการ กษตรจังหวัด
ชัยภูมิ
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการดา นินโครงการพัฒนา
ศักยภาพกลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการ กษตรจังหวัดชัยภูมิ
ช่น ค่าใช้จ่าย กี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่
ฝึกอบรม ค่าวัสดุ ครื่อง ขียน และอุปกรณ์ ค่าอาหารว่าง
และ ครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่า ช่าที่พัก
ค่ายานพาหนะและค่าใช้จ่ายอื่นที่ กี่ยวข้อง ป็นไปตาม
ระ บียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการ ข้ารับการฝึกอบรมของ จ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 2-7/33 ข้อ 28
(กองส่ง สริมคุณภาพชีวิต)
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โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากวัตถุดิบในท้องถิ่น จานวน

300,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการดา นินโครงการพัฒนา
ศักยภาพกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากวัตถุดิบในท้องถิ่น
ช่น ค่าใช้จ่าย กี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่
ฝึกอบรม ค่าวัสดุ ครื่อง ขียน และอุปกรณ์ ค่าอาหารว่าง
และ ครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่า ช่าที่พัก
ค่ายานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นที่ กี่ยวข้อง ป็นไปตาม
ระ บียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการ ข้ารับการฝึกอบรมของ จ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 2-7/34 ข้อ 29
(กองส่ง สริมคุณภาพชีวิต)
โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีจังหวัดชัยภูมิ
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการดา นินโครงการพัฒนา
ศักยภาพสตรีจังหวัดชัยภูมิ ช่น ค่าใช้จ่าย กี่ยวกับการใช้
และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าวัสดุ ครื่อง ขียน
และอุปกรณ์ ค่าอาหารว่างและ ครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าอาหาร ค่า ช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นที่ กี่ยวข้อง ป็นไปตามระ บียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการ
ข้ารับการฝึกอบรมของ จ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 2-7/10
ข้อ 11 (กองส่ง สริมคุณภาพชีวิต)

จานวน

500,000 บาท

548
หน้า : 400/459

วันที่พิมพ์ : 2/9/2563 19:14:59

โครงการพัฒนาศักยภาพสินค้าหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP
จังหวัดชัยภูมิ

จานวน

300,000 บาท

จานวน

500,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการดา นินโครงการพัฒนา
ศักยภาพสินค้าหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัด
ชัยภูมิ ช่น ค่าใช้จ่าย กี่ยวกับการใช้และการตกแต่ง
สถานที่ฝึกอบรม ค่าวัสดุ ครื่อง ขียน และอุปกรณ์
ค่าอาหารว่างและ ครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร
ค่า ช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นที่ กี่ยวข้อง
ป็นไปตามระ บียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม และการ ข้ารับการฝึกอบรมของ จ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
หน้า 2-7/3 ข้อ 4 (กองส่ง สริมคุณภาพชีวิต)
โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน (อ
สม.) จังหวัดชัยภูมิ
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการดา นินโครงการพัฒนา
ศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน (อสม.)
จังหวัดชัยภูมิ ช่น ค่าใช้จ่าย กี่ยวกับการใช้และการตกแต่ง
สถานที่ฝึกอบรม ค่าวัสดุ ครื่อง ขียน และอุปกรณ์
ค่าอาหารว่างและ ครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร
ค่า ช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นที่ กี่ยวข้อง
ป็นไปตามระ บียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม และการ ข้ารับการฝึกอบรมของ จ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
แก้ไขครั้งที่ 1/2562 หน้า 2-4/3 ข้อ 3 (กองส่ง สริมคุณภาพชีวิต)

549
หน้า : 401/459

วันที่พิมพ์ : 2/9/2563 19:14:59

โครงการ พิ่มศักยภาพผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพรจังหวัดชัยภูมิ

จานวน

300,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการดา นินโครงการ พิ่มศักยภาพ
ผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพรจังหวัดชัยภูมิ ช่น ค่าใช้จ่าย กี่ยวกับ
การใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าวัสดุ ครื่อง ขียน
และอุปกรณ์ ค่าอาหารว่างและ ครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร
ค่าอาหาร ค่า ช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นที่
กี่ยวข้อง ป็นไปตามระ บียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการ ข้ารับการฝึกอบรมของ
จ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561-2565) หน้า 2-7/35 ข้อ 30
(กองส่ง สริมคุณภาพชีวิต)
โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ นื่องในวันต่อต้านยา สพติดโลก
(26 มิถุนายน)
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายการดา นินโครงการรณรงค์
ประชาสัมพันธ์ นื่องในวันต่อต้านยา สพติดโลก
(26 มิถุนายน) ช่น ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง จัดสถานที่
ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่นที่ กี่ยวข้อง ป็นไปตาม
ระ บียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ บิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา
ข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2559 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
หน้า 2-7/59 ข้อ 43 (กองแผนและงบประมาณ)

550
วันที่พิมพ์ : 2/9/2563 19:14:59

โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายา สพติด TO BE NUMBER จานวน
ONE (กิจกรรม
การดา นินงานในโครงการ TO BE NUMBER ONE)

หน้า : 402/459

1,000,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการดา นินโครงการรณรงค์ป้องกัน
และแก้ไขปัญหายา สพติด TO BE NUMBER ONE (กิจกรรม
การดา นินงานในโครงการ TO BE NUMBER ONE) ช่น
ค่า บี้ย ลี้ยง ดินทาง ค่าพาหนะ ค่า ช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น
ที่ กี่ยวข้อง ป็นไปตามระ บียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการ ดินทางไปราชการของ จ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ. 2555 และที่แก้ไข พิ่ม ติม และระ บียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการ บิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา
และการส่งนักกีฬา ข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
ปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4 หน้า 2-7/48 ข้อ 37
(กองแผนและงบประมาณ)
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายา สพติด TO BE NUMBER จานวน
ONE สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการดา นินโครงการรณรงค์ป้องกัน
และแก้ไขปัญหายา สพติด TO BE NUMBER ONE สังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และ ครื่องดื่ม ค่า ช่าสถานที่จัดงาน ค่า ช่าหรือค่าบริการวัสดุ
อุปกรณ์ที่จา ป็นในการจัดงาน ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง
จัดสถานที่ ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าโล่หรือถ้วยรางวัล
งินรางวัล และค่าใช้จ่ายอื่นที่ กี่ยวข้อง ป็นไปตามระ บียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ บิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา ข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 2-7/47 ข้อ 36
(กองแผนและงบประมาณ)

300,000 บาท

551
หน้า : 403/459

วันที่พิมพ์ : 2/9/2563 19:14:59

โครงการโรง รียนสีขาวปลอดยา สพติด

จานวน

250,000 บาท

จานวน

200,000 บาท

จานวน

300,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการดา นินโครงการโรง รียนสีขาว
ปลอดยา สพติด ช่น ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าโล่รางวัล งินหรือ
ของรางวัล กียรติบัตร และค่าใช้จ่ายอื่นที่ กี่ยวข้อง ป็นไปตาม
ระ บียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การ บิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา ข้าร่วมการแข่ง
ขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 2-7/19 ข้อ 19 (กองแผนและ
งบประมาณ)
โครงการส่ง สริมการใช้พลังงานทดแทนจังหวัดชัยภูมิ
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการดา นินโครงการส่ง สริม
การใช้พลังงานทดแทนจังหวัดชัยภูมิ ช่น ค่าใช้จ่าย กี่ยวกับ
การใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าวัสดุ ครื่อง ขียน
และอุปกรณ์ ค่าอาหารว่างและ ครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร
ค่าอาหาร ค่า ช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นที่
กี่ยวข้อง ป็นไปตามระ บียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการ ข้ารับการฝึกอบรมของ
จ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561-2565) หน้า 7-7/1 ข้อ 1 (กองส่ง สริมคุณภาพชีวิต)
โครงการส่ง สริมคุณภาพชีวิตกลุ่มสัมมาชีพ ครือข่ายจังหวัดชัยภูมิ
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการดา นินโครงการส่ง สริม
คุณภาพชีวิตกลุ่มสัมมาชีพ ครือข่ายจังหวัดชัยภูมิ ช่น
ค่าใช้จ่าย กี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม
ค่าวัสดุ ครื่อง ขียน และอุปกรณ์ ค่าอาหารว่างและ ครื่องดื่ม
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่า ช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ
และค่าใช้จ่ายอื่นที่ กี่ยวข้อง ป็นไปตามระ บียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการ ข้ารับ
การฝึกอบรมของ จ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 แผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไขครั้งที่ 1/2562 หน้า 2-4/15
ข้อ 9 (กองส่ง สริมคุณภาพชีวิต)

552
หน้า : 404/459

วันที่พิมพ์ : 2/9/2563 19:14:59

โครงการส่ง สริมคุณภาพชีวิตคนพิการ จังหวัดชัยภูมิ

จานวน

300,000 บาท

จานวน

500,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการดา นินโครงการส่ง สริม
คุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดชัยภูมิ ช่น ค่าใช้จ่าย กี่ยวกับ
การใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าวัสดุ ครื่อง ขียน
และอุปกรณ์ ค่าอาหารว่างและ ครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าอาหาร ค่า ช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นที่ กี่ยวข้อง ป็นไปตามระ บียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการ ข้ารับ
การฝึกอบรมของ จ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 แผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 2-7/8 ข้อ 9
(กองส่ง สริมคุณภาพชีวิต)
โครงการส่ง สริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุจังหวัดชัยภูมิ
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการดา นินโครงการส่ง สริม
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุจังหวัดชัยภูมิ ช่น ค่าใช้จ่าย กี่ยวกับ
การใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าวัสดุ ครื่อง ขียน
และอุปกรณ์ ค่าอาหารว่างและ ครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าอาหาร ค่า ช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ และค่า
ใช้จ่ายอื่นที่ กี่ยวข้อง ป็นไปตามระ บียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการ ข้ารับการฝึก
อบรมของ จ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 แผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 2-7/9 ข้อ 10
(กองส่ง สริมคุณภาพชีวิต)

553
หน้า : 405/459

วันที่พิมพ์ : 2/9/2563 19:14:59

โครงการส่ง สริมพัฒนาการสร้างอาชีพ 108 อาชีพ ตามแนวทาง
ศรษฐกิจพอ พียง

จานวน

300,000 บาท

จานวน

300,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการดา นินโครงการส่ง สริม
การสร้างอาชีพ 108 อาชีพ ตามแนวทาง ศรษฐกิจพอ พียง
ช่น ค่าใช้จ่าย กี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึก
อบรม ค่าวัสดุ ครื่อง ขียน และอุปกรณ์ ค่าอาหารว่าง
และ ครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่า ช่าที่พัก
ค่ายานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นที่ กี่ยวข้อง ป็นไปตาม
ระ บียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมและการ ข้ารับการฝึกอบรมของ จ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ. 2557 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
ปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 หน้า 2-7/3 ข้อ 3
(กองส่ง สริมคุณภาพชีวิต)
โครงการส่ง สริมอาชีพและอนุรักษ์ผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการดา นินโครงการส่ง สริม
อาชีพและอนุรักษ์ผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น ช่น
ค่าใช้จ่าย กี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม
ค่าวัสดุ ครื่อง ขียน และอุปกรณ์ ค่าอาหารว่างและ ครื่องดื่ม
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่า ช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ
และค่าใช้จ่ายอื่นที่ กี่ยวข้อง ป็นไปตามระ บียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการ ข้ารับ
การฝึกอบรมของ จ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 แผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 2-7/37 ข้อ 31
(กองส่ง สริมคุณภาพชีวิต)
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โครงการสถานศึกษาดี ด่น ด้านการป้องกัน ฝ้าระวังและแก้ไขปัญหา จานวน
ยา สพติด องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

250,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการดา นินโครงการสถานศึกษา
ดี ด่นด้านการป้องกัน ฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายา สพติด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ช่น ค่ารับรอง ค่าใช้จ่าย
ในการประกวดหรือแข่งขัน และค่าใช้จ่ายอื่นที่ กี่ยวข้อง
ป็นไปตามระ บียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ บิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง
นักกีฬา ข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
หน้า 2-7/23 ข้อ 21 (กองแผนและงบประมาณ)

โครงการสนับสนุนการขับ คลื่อนสวัสดิการชุมชนจังหวัดชัยภูมิ
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการดา นินโครงการสนับสนุน
การขับ คลื่อนสวัสดิการชุมชนจังหวัดชัยภูมิ ช่น ค่าใช้จ่าย
กี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าวัสดุ
ครื่อง ขียน และอุปกรณ์ ค่าอาหารว่างและ ครื่องดื่ม
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่า ช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ
และค่าใช้จ่ายอื่นที่ กี่ยวข้อง ป็นไปตามระ บียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการ ข้ารับ
การฝึกอบรมของ จ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 แผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 2-7/4 ข้อ 5
(กองส่ง สริมคุณภาพชีวิต)

จานวน

300,000 บาท
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โครงการ สริมทักษะและพัฒนาคุณภาพ ชมรม TO BE NUMBER
ONE

จานวน

300,000 บาท

จานวน

500,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการดา นินโครงการ สริมทักษะ
และพัฒนาคุณภาพ ชมรม TO BE NUMBER ONE ช่น
ค่าใช้จ่าย กี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุ
ครื่อง ขียนและอุปกรณ์ ค่าถ่าย อกสารประกอบการฝึก
อบรม ค่าอาหารว่างและ ครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร
ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่นที่ กี่ยวข้อง ป็นไปตามระ บียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และ
การ ข้ารับการฝึกอบรมของ จ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) พิ่ม ติม ฉบับที่ 1
หน้า 2-7/1 ข้อ 1 (กองแผนและงบประมาณ)
โครงการ สริมพลังอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้านจังหวัด
ชัยภูมิ
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ สริมพลังอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจาหมู่บ้านจังหวัดชัยภูมิ ช่น ค่าใช้จ่าย
กี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าวัสดุ
ครื่อง ขียน และอุปกรณ์ ค่าอาหารว่างและ ครื่องดื่ม
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่า ช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น
ที่ กี่ยวข้อง ป็นไปตามระ บียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการ ข้ารับการฝึกอบรมของ
จ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561-2565) แก้ไขครั้งที่ 1/2562 หน้า 2-4/14 ข้อ 8
(กองส่ง สริมคุณภาพชีวิต)
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวม

453,020 บาท

รวม

453,020 บาท

จานวน

35,000 บาท

ครุภัณฑ์โฆษณาและ ผยแพร่
จอแสดงผลแบบ LED
พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อจอแสดงผลแบบ LED สาหรับ
จัดทาระบบนวัตกรรม พื่อติดตามสุขภาพ ชิงป้องกันให้กับ
ผู้สูงอายุ ตามโครงการCPM Healthcare ศูนย์ติดตามสุขภาพ
ชิงป้องกันผู้สูงอายุ ขนาดไม่ต่ากว่า 75 นิ้ว จานวน 1 ครื่อง ๆ
ละ 35,000 บาท ตั้งงบประมาณนอก หนือบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ของสานักงบประมาณ นื่องจากต้องการจอสาหรับ
แสดงผลที่มีขนาดใหญ่ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 –
2564) พิ่ม ติม ฉบับที่ 7 หน้า 2-7/1-2 ข้อ 1
(กองส่ง สริมคุณภาพชีวิต) โดยมีรายละ อียดคุณลักษณะ
ดังนี้
- ป็นจอแสดงผลแบบ Smart LED TV
- ขนาดของจอแสดงภาพไม่ต่ากว่า 75 นิ้ว
- น้าหนักของ ครื่องไม่ กิน 32 กิโลกรัม
- ความละ อียด (Resolution) ของภาพ ท่ากับ
Ultra HD (3840x2160)
- หน่วยประมวลผลวิดีโอ (Video Processor)
แบบ Crystal Processor 4K
- สามารถ ชื่อมต่อกับอิน ตอร์ น็ตได้
- สามารถ ชื่อมต่อกับสาย HDMI และ USB
ได้ทุกชนิด
- สามารถสั่งการฟังก์ชั่นการทางานแบบอัตโนมัติ
ผ่านรีโมทไร้สาย
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ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
ครื่องชั่งน้าหนัก
พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อ ครื่องชั่งน้าหนัก สาหรับจัดทาระบบ
นวัตกรรม พื่อติดตามสุขภาพ ชิงป้องกันให้กับผู้สูงอายุ ตาม
โครงการ CPM Healthcare ศูนย์ติดตามสุขภาพ ชิงป้องกัน
ผู้สูงอายุ จานวน 20 ครื่องๆ ละ 3,669 บาท ป็นครุภัณฑ์ที่
ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งงบประมาณตาม
ราคาท้องตลาด แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2564)
พิ่ม ติม ฉบับที่ 7 หน้า 2-7/1-2 ข้อ 1 (กองส่ง สริม
คุณภาพชีวิต) รายละ อียดคุณลักษณะดังนี้
- วัสดุทามาจากแก้วมีคุณสมบัติทนทาน สามารถ
รับน้าหนักได้สูงสุดถึง 200 กิโลกรัม
- จอแสดงผลชนิด Digital LCD
- ขนาดตัว ครื่องไม่น้อยกว่า 300.00 X 300.00
X 310.00 มิลลิ มตร (กว้างxสูงxลึก) น้าหนัก ครื่อง
รวมแบต ตอรี่ 2.1 กิโลกรัม
- สามารถ ลือกหน่วยวัดน้าหนักได้ กิโลกรัม
หรือ ปอนด์
- ป็น ครื่องที่ได้รับมาตรฐาน CE0123 หรือ
ดีกว่า
- สามารถต่อ Bluetooth และดูผลผ่านทาง
แอพพลิ คชั่นในมือถือได้

จานวน

73,380 บาท
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ครื่องวัดความดันโลหิต
พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อ ครื่องวัดความดันโลหิต สาหรับ
จัดทาระบบนวัตกรรม พื่อติดตามสุขภาพ ชิงป้องกันให้กับ
ผู้สูงอายุ ตามโครงการ CPM Healthcare ศูนย์ติดตาม
สุขภาพ ชิงป้องกันผู้สูงอายุ จานวน 20 ครื่องๆ ละ
4,990 บาท ป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ตั้งงบประมาณตามราคาท้องตลาด แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561 – 2564) พิ่ม ติม ฉบับที่ 7 หน้า 2-7/1-2 ข้อ 1
(กองส่ง สริมคุณภาพชีวิต) รายละ อียดคุณลักษณะดังนี้
- สามารถวัดความดันโลหิตแบบอัตโนมัติ
- ตัว ครื่องมีขนาด ล็ก
- น้าหนักตัว ครื่องอย่าง ดียวไม่ กิน 250 กรัม
- ขนาดไม่มากกว่า 96.00 X 68.00 X 130.00
มิลลิ มตร (กว้างxสูงxลึก)
- ปลอกแขน วัดได้ตั้งแต่ต้นแขน ขนาด 22-45
ซนติ มตร
- จอภาพแสดงผล ชนิด Digital LCD สามารถ
มอง ห็นค่าความดันโลหิตและชีพจรได้ชัด จน
- ใช้กับแบต ตอรี่ ขนาด 1.5 โวลต์ จานวน 4 ก้อน
หรือใช้สายแปลงไฟฟ้า AC 100 – 240 โวลต์ 50/60 ฮิรตซ์
- รองรับการรับส่งข้อมูลด้วยบลูทูธ (Bluetooth
Ver.4.OLE BLP) ตามข้อกาหนดการสื่อสาร Continua
- ป็น ครื่องที่ได้รับมาตรฐาน FDA, CE0123,
ISO 13485, ISO9001 หรือดีกว่า

จานวน

99,800 บาท
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ครื่องวัดระดับน้าตาลใน ลือด
พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อ ครื่องวัดระดับน้าตาลใน ลือด
สาหรับจัดทาระบบนวัตกรรม พื่อติดตามสุขภาพ ชิงป้องกัน
ให้กับผู้สูงอายุตามโครงการ CPM Healthcare ศูนย์ติดตาม
สุขภาพ ชิงป้องกันผู้สูงอายุ จานวน 20 ครื่องๆ ละ 2,568
บาท ป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ตั้งงบประมาณตามราคาท้องตลาด แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561 – 2564) พิ่ม ติม ฉบับที่ 7 หน้า 2-7/1-2 ข้อ 1
(กองส่ง สริมคุณภาพชีวิต) รายละ อียดคุณลักษณะดังนี้
- มีปุ่มดีดแถบตรวจออก มื่อใช้ สร็จ ถูกสุขอนามัย
- ใช้ วลาอ่านค่า ร็ว (น้อยกว่า 4 วินาที)
- มีระบบแจ้ง ตือน มื่อพบค่าน้าตาลสูงหรือต่า
- รียกดูค่าน้าตาล ฉลี่ยได้ 7/14/30/90 วัน
- มีไฟที่ช่อง สียบแถบตรวจ สามารถตรวจได้ใน
ที่แสงน้อย
- แถบรับ ลือดกว้าง และใช้ ลือดน้อย พียง
0.6 ไมโครลิตร
- ชื่อมต่อข้อมูลผ่านบูลทูธไปที่แอปพลิ คชั่น

จานวน

51,360 บาท

560
หน้า : 412/459

วันที่พิมพ์ : 2/9/2563 19:14:59

ครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายชนิดวัดด้วยตน อง
พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อ ครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายชนิด
วัดด้วยตน องสาหรับจัดทาระบบนวัตกรรม พื่อติดตาม
สุขภาพ ชิงป้องกันให้กับผู้สูงอายุ ตามโครงการ CPM
Healthcare ศูนย์ติดตามสุขภาพ ชิงป้องกันผู้สูงอายุ
จานวน 20 ครื่องๆ ละ 2,174 บาท ป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มี
ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งงบประมาณตามราคา
ท้องตลาด แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2564) พิ่ม ติม
ฉบับที่ 7 หน้า 2-7/1-2 ข้อ 1 (กองส่ง สริมคุณภาพชีวิต)
รายละ อียดคุณลักษณะดังนี้
- ตัว ครื่องมีขนาด ล็กน้าหนักตัว ครื่องรวมแบต ตอรี่
ไม่ กิน 25 กรัม
- ขนาดไม่น้อยกว่า 40.00 X 117.00 X 15.00
มิลลิ มตร (กว้างxสูงxลึก)
- ใช้แบต ตอรี่ลิ ธียม 3V ป็นแหล่งพลังงาน
- ตัว ครื่องสามารถ ชื่อมต่อ Bluetooth และ
ดูผลผ่านทางแอพพลิ คชั่นในโทรศัพท์มือถือได้
- การแสดงผลอุณหภูมิ แสดงตัว ลข 3 หลัก
ความละ อียด 0.1 ในโหมดองศา ซล ซียส
- สามารถวัดอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 32.0 ถึง 42.0
องศา ซล ซียส หรือ 89.6 ถึง 107.6 องศาฟา รนไฮต์
- สามารถวางไว้ใต้ลิ้นชัก หรือ อมในปากได้
- ป็น ครื่องที่ได้รับมาตรฐาน CE0123 หรือดีกว่า

จานวน

43,480 บาท
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ครุภัณฑ์คอมพิว ตอร์
ครื่อง Mobile Tablet
พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อ ครื่อง Mobile Tablet สาหรับ
จัดทาระบบนวัตกรรม พื่อติดตามสุขภาพ ชิงป้องกันให้กับ
ผู้สูงอายุ ตามโครงการ CPM Healthcare ศูนย์ติดตามสุขภาพ
ชิงป้องกันผู้สูงอายุ จานวน 20 ครื่อง ๆ ละ 7,500 บาท
ป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ตั้งงบประมาณตามราคาท้องตลาด แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561 – 2564) พิ่ม ติม ฉบับที่ 7 หน้า 2-7/1-2 ข้อ 1
(กองส่ง สริมคุณภาพชีวิต) รายละ อียดคุณลักษณะดังนี้
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) แบบ 4 แกน
(Quad Core) หรือดีกว่าความ ร็วไม่น้อยกว่า 1.4 GHz
- หน่วยความจา RAM ขนาดไม่น้อยกว่า 1.5 GB
และมีหน่วยความจาภายในตัว ครื่อง (ROM) ขนาด
ไม่น้อยกว่า 16 GB
- ขนาดหน้าจอกว้างไม่น้อยกว่า 5 นิ้ว และ
ความละ อียดของจอภาพไม่น้อยกว่า 540x960 pixels
- รองรับหน่วยความจาภายนอกแบบ SD Card
หรือ MicroSD Card หรือ ทียบ ท่า
- มีกล้องหน้าความละ อียดไม่น้อยกว่า 5 MP
- กล้องด้านหลังความละ อียดไม่น้อยกว่า 8 MP
พร้อมไฟแฟลช
- สามารถ ชื่อมต่อ Bluetooth V 4.2 หรือดีกว่า
และ Wi-Fi ได้
- รองรับระบบสัญญาณ 3G และ 4G ป็นอย่างน้อย
- ทางานด้วยระบบปฏิบัติการ Android 7.1 (Nougat)
หรือใหม่กว่า
- แบต ตอรี่ชนิด Li-ion หรือดีกว่า ความจุไม่น้อยกว่า
2,000 mAh
- มีสายชาร์จพร้อมอะแดป ตอร์ จานวน 1 ชุด

จานวน

150,000 บาท
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

รวม

17,213,500 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

2,537,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

1,612,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรผู้รับผิดชอบดูแลสนามกีฬาถ่ายโอน จานวน
ระดับจังหวัด

12,000 บาท

รายจ่าย กี่ยว นื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ ข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการดา นินการสนับสนุน
การบริหารสนามกีฬา (ระดับจังหวัด) โดยการพัฒนา
บุคลากรผู้รับผิดชอบดูแลสนามกีฬาถ่ายโอนระดับจังหวัด
ของกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ตามแผนงานและ
โครงการ จานวน 2 คน ๆ ละ 6,000 บาท ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว 56
ลงวันที่ 7 มกราคม 2563 แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561-2565) หน้า 1-8/17 ข้อ 14 (กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม)
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โครงการแข่งขันกีฬานัก รียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่ง
ประ ทศไทย

จานวน

1,000,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการดา นินโครงการแข่งขันกีฬา
นัก รียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประ ทศไทย ช่น
ค่า ช่าหรือค่า ตรียมสนามแข่งขัน ค่า ช่าหรือค่าบริการวัสดุ
อุปกรณ์ที่จา ป็นในการจัดงาน ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน
ค่าชุดกีฬา บี้ย ลี้ยง ดินทางของ จ้าหน้าที่ ผู้ควบคุมทีมและ
นักกีฬา บี้ย ลี้ยง ดินทางของ จ้าหน้าที่ประสานงาน
ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จา ป็น ป็นไปตามระ บียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ บิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา ข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และระ บียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ ดินทางไป
ราชการของ จ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไข พิ่ม ติม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 1-8/18 ข้อ 15
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
โครงการจัดการแข่งขันฟุตบอล “อาวุโสคัพ” จังหวัดชัยภูมิ
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการดา นินโครงการจัดการแข่งขัน
ฟุตบอล “อาวุโสคัพ” จังหวัดชัยภูมิ ช่น ค่าตอบแทน จ้าหน้าที่
ประจาสนาม ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าโล่หรือถ้วยรางวัล
งินรางวัล ค่า วชภัณฑ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่ กี่ยวข้อง ป็นไป
ตามระ บียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ บิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา
ข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2559 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
หน้า 1-8/14 ข้อ 12 (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
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โครงการส่ง สริมความ ป็น ลิศทางด้านกีฬาให้กับโรง รียนในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

จานวน

500,000 บาท

รวม

300,000 บาท

จานวน

200,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการดา นินโครงการส่ง สริม
ความ ป็น ลิศทางด้านกีฬาให้กับโรง รียนในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ช่น ค่าใช้จ่ายสาหรับผู้ควบคุม
หรือผู้ฝึกสอน และนักกีฬา ค่าใช้จ่ายในการฝึกซ้อมกีฬา
ค่าอุปกรณ์การกีฬา ค่าชุดกีฬา และค่าใช้จ่ายอื่นที่ กี่ยวข้อง
ป็นไปตามระ บียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ บิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการ
ส่งนักกีฬา ข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561-2565) หน้า 1-8/20 ข้อ 17 (กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม)
ค่าวัสดุ
วัสดุการ กษตร
พื่อจ่าย ป็นค่าวัสดุการ กษตรสาหรับใช้ประจาสนาม
กีฬากลาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ป็นไปตาม
หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท
0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และ ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
วัสดุกีฬา
พื่อจ่าย ป็นค่าวัสดุกีฬาสาหรับใช้ประจาสนาม
กีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ป็นไป
ตามหนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และ
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน
2559 (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
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ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟ้า

รวม

625,000 บาท

จานวน

430,000 บาท

จานวน

180,000 บาท

จานวน

15,000 บาท

รวม

14,676,500 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าไฟฟ้าใช้ประจาสนามกีฬากลางองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ รวมทั้งอาคาร สานักงานที่ ป็น
ทรัพย์สินภายในสนามกีฬากลาง ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว 56 ลงวันที่ 7 มกราคม
2563 (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
ค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล
พื่อจ่าย ป็นค่าน้าประปาใช้ประจาสนามกีฬากลาง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ รวมทั้งอาคารสานักงาน
ที่ ป็นทรัพย์สินภายในสนามกีฬากลาง (กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม)
ค่าบริการโทรศัพท์
พื่อจ่าย ป็นค่าโทรศัพท์ใช้ประจาสนามกีฬากลาง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ รวมทั้งอาคารสานักงาน
ที่ ป็นทรัพย์สินภายในสนามกีฬากลาง (กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม)
งบลงทุน
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ค่าครุภัณฑ์

รวม

13,726,500 บาท

จานวน

2,300,000 บาท

ครุภัณฑ์โฆษณาและ ผยแพร่
ป้ายประชาสัมพันธ์อิ ล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
สมาร์ทแอลอีดี แบบ OUT DOOR
พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อป้ายประชาสัมพันธ์อิ ล็กทรอนิกส์
อัจฉริยะสมาร์ทแอลอีดี แบบ OUT DOOR สนามกีฬากลาง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ พร้อมติดตั้ง จานวน 1 ชุด
ป็นครุภัณฑ์ที่ติดตั้งพร้อมกัน ป็นระบบ ไม่มีในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ของสานักงบประมาณ ตั้งงบประมาณตาม
ราคาท้องตลาด แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
ปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 7 ผ.03 หน้า 1 ข้อ 2 (กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม) แต่ละชุดประกอบด้วย
1. จอป้ายประชาสัมพันธ์อิ ล็กทรอนิกส์ จานวน
1 ป้าย ๆ ละ 1,700,230 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- ความละ อียดภาพขนาดไม่น้อยกว่า 27,777
จุดต่อตาราง มตร
- จอภาพ LED Full Color Display สูงไม่น้อยกว่า
4 มตร ยาวไม่น้อยกว่า 6 มตร
- สามารถแสดงผลได้ทั้งภาพนิ่งและภาพ คลื่อนไหว
ป็นแบบสี
- ขนาด module ไม่น้อยกว่า 320x160 มิลลิ มตร
ขนาดตู้ cabinet 960x960 มิลลิ มตร
- ความสว่างไม่น้อยกว่า 5,500 แคน ดลาต่อ
ตาราง มตร
- สามารถ ห็นชัด จนใน วลากลางวัน
- มีมุมมองไม่น้อยกว่า 120 องศาในแนวตั้ง
และ แนวนอน
- ความถี่ ฟรม ไม่น้อยกว่า 60 ฟรม ต่อ วินาที
- ใช้กาลังไฟ 220 VAC, 50/60 ฮริตซ์
- รายละ อียดตามคุณลักษณะที่กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรมกาหนด
2. การ์ดรับสัญญาณ (Receiving card) จานวน 24 ชุด ๆ
ละ 1,605 บาท ป็น งิน 38,520 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- รองรับการส่งข้อมูลไปยังจอแสดงผลได้
- มีหลอดไฟ LED แจ้งสถานะการทางาน
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- รองรับการ ชื่อมต่อควบคุมผ่านคอมพิว ตอร์ด้วยพอร์ต
USB type B
- มีพอร์ต ชื่อมต่อสัญญาณภาพขา ข้า (Input)
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- รายละ อียดตามคุณลักษณะที่กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรมกาหนด
3. ชุดควบคุมระบบสัญญาณภาพ
ระยะไกล (Digital signage) USB,WIFI,
4G จานวน 1 ชุด ๆ ละ 37,450 บาท โดยมี
คุณลักษณะดังนี้
- สามารถรองรับช่องสัญญาณขา ข้า DVI x 2,
VGA x 2, HDMI x 1, CVBS x 2, SDI x 1
- สามารถรองรับช่องสัญญาณขาออกได้ DVI x 2,
Audio x 1, SDI-Loop x 1, DVI-Monitor x 1
- รองรับความละ อียดภาพไม่น้อยกว่า
2560x1563 พิก ชล
- สามารถรองรับการทางานแบบแบ่งภาพ ป็น
3-Layer
- กาหนดขนาดของภาพได้อย่างอิสระ
- รายละ อียดตามคุณลักษณะที่กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรมกาหนด
4. ตู้ระบบควบคุมไฟ (Circuit Breaker), Timer
จานวน 1 ชุด ๆ ละ 42,800 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- มี Main Circuit Breaker พื่อตัดต่อวงจรไฟฟ้า
ทั้งหมดของอาคาร
- มีหลอดไฟฟ้าที่ใช้แสดงสถานะของระบบไฟฟ้า
- มีการแสดงผลแรงดันของระบบไฟฟ้า
- รายละ อียดตามคุณลักษณะที่กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรมกาหนด
5. ตู้สวิตช์บอร์ดจัด ก็บอุปกรณ์ จานวน 1 ชุด ๆ
ละ 10,200 บาท ประกอบด้วย
- โครงตู้ (Enclosure)
- บัสบาร์ (Busbar)
- ซอร์กิต บรก กอร์ (Circuit Breaker)
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- ครื่องวัดไฟฟ้า (Meter)
- รายละ อียดตามคุณลักษณะที่กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรมกาหนด
6. โครงสร้างรองรับจอ LED จานวน 1 ชุด ๆ ละ
350,960 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- โครงสร้าง หล็กรองรับจอแสดงภาพ มีความแข็งแรง
ทนทานรองรับน้าหนักจอแสดงภาพได้
- โครงสร้าง หล็กรองรับจอแสดงภาพ ทาจาก หล็กที่มี
คุณภาพและ ป็น หล็กใหม่ที่ไม่ คยใช้งานมาก่อน
- รายละ อียดตามคุณลักษณะที่กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรมกาหนด
7. หุ้มกรอบคอมโพสิต ฉพาะจอ จานวน 1 ชุด ๆ ละ
119,840 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- ป็นแผ่นอะลูมิ นียมคอมโพสิต
- ไส้กลางทนความร้อน
- ผิว รียบ
- น้าหนัก บา
- รายละ อียดตามคุณลักษณะที่กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรมกาหนด
ครุภัณฑ์กีฬา
ครื่องออกกาลังกายในร่ม (Fitness)

จานวน

11,426,500 บาท
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พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อ ครื่องออกกาลังกายในร่ม (Fitness)
ประจาสนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
จานวน 1 ชุด ป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ตั้งงบประมาณตามราคาท้องตลาด แผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) พิ่ม ติม ฉบับที่ 11 ผ.03 หน้า 2
ข้อ 3 (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) ประกอบด้วย
1. ลู่วิ่งไฟฟ้า จานวน 6 ครื่อง ๆ ละ 600,000 บาท
ป็น งิน 3,600,000 บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
- ป็นลู่วิ่งไฟฟ้าที่มีกาลังขับ คลื่อนมอ ตอร์
ไฟฟ้ากระแสสลับ (AC Motor)
- ปรับความ ร็วสูงสุดได้ไม่น้อยกว่า 19
กิโล มตรต่อชั่วโมง
- ปรับ พิ่มความชันได้ไม่น้อยกว่า 15 ระดับ
- ต้องอาศัยแหล่งจ่ายไฟจากภายนอก และ
รองรับการใช้ไฟฟ้าในประ ทศไทย
- สามารถวัดอัตราการ ต้นของหัวใจได้ โดย
อย่างน้อยต้องมีตาแหน่งสาหรับจับวัด 1 ตาแหน่ง
- มีหน้าจอแสดงผล วลา ฝี ท้า(pace) ระยะทาง
แคลอรี่ อัตราการ ต้นของหัวใจ ความชัน และความ ร็ว
ป็นอย่างน้อย
- พื้นที่วิ่งมีขนาด กว้าง x ยาว ไม่น้อยกว่า
50 x 140 ซนติ มตร
- รองรับน้าหนักผู้ใช้สูงสุดไม่น้อยกว่า
150 กิโลกรัม
- รายละ อียดตามคุณลักษณะที่กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรมกาหนด
2. ครื่องก้าว ดินขึ้น ขา จานวน 3 ครื่อง ๆ ละ
500,000 บาท ป็น งิน 1,500,000 บาท โดยมี
คุณลักษณะ ดังนี้
- สามารถปรับความชันของการก้าว หรือ
ระยะก้าวได้ พื่อประโยชน์ต่อการทางานของ
กล้าม นื้อกลุ่มขาที่มุมต่าง ๆ
- สามารถทางานได้โดยไม่ต้องอาศัย
แหล่งไฟจากภายนอก
- สามารถปรับความหนัก บาได้ไม่น้อยกว่า
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20 ระดับ
- สามารถวัดอัตราการ ต้นของหัวใจได้
โดยอย่างน้อยต้องมีตาแหน่งสาหรับจับวัด
1 ตาแหน่ง
- มีหน้าจอแสดงผลขณะออกกาลังกาย
ประกอบด้วย วลา แคลอรี่ ระดับแรงต้าน การก้าว
ต่อนาที และอัตราการ ต้นของหัวใจได้ ป็นอย่างน้อย
- รองรับน้าหนักผู้ใช้สูงสุดไม่น้อยกว่า
150 กิโลกรัม
- รายละ อียดตามคุณลักษณะที่กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรมกาหนด
3. จักรยานนั่ง อนปั่นแบบมีพนักพิง จานวน
3 ครื่อง ๆ ละ 350,000 บาท ป็น งิน 1,050,000 บาท
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
- ป็นจักรยานนั่งปั่นแบบมีพนักพิง บาะนั่ง
สามารถปรับระยะใกล้-ไกลได้ พื่อความ หมาะสม
ของผู้ฝึก
- สามารถทางานได้โดยไม่ต้องอาศัยแหล่งไฟ
จากภายนอก
- สามารถ พิ่มแรงต้านได้ไม่น้อยกว่า 20 ระดับ
- สามารถวัดอัตราการ ต้นของหัวใจได้
โดยอย่างน้อยต้องมีตาแหน่งสาหรับจับวัด 1 ตาแหน่ง
- หน้าจอแสดงผล วลา แคลอรี่ การปั่นรอบ
ต่อนาที อัตราการ ต้นของหัวใจ และระดับความหนัก
ได้ ป็นอย่างน้อย
- รองรับน้าหนักผู้ใช้สูงสุดไม่น้อยกว่า
150 กิโลกรัม
- รายละ อียดตามคุณลักษณะที่กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรมกาหนด
4. จักรยานนั่งปั่นแบบไม่มีพนักพิง จานวน
3 ครื่อง ๆ ละ 320,000 บาท ป็น งิน 960,000 บาท
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
- ป็นจักรยานนั่งปั่นแบบนั่งตรง บาะนั่ง
สามารถปรับระดับสูงต่าได้
- สามารถสร้างกาลังไฟฟ้าได้ อง โดย
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ไม่ต้องอาศัยแหล่งไฟจากภายนอก
- สามารถ พิ่มแรงต้านได้ไม่น้อยกว่า 20 ระดับ
- สามารถวัดอัตราการ ต้นของหัวใจได้
โดยอย่างน้อยต้องมีตาแหน่งสาหรับจับวัด 1 ตาแหน่ง
- หน้าจอแสดงผล วลา แคลอรี่ การปั่นรอบ
ต่อนาที อัตราการ ต้นของหัวใจ และระดับความหนัก
ได้ ป็นอย่างน้อย
- รองรับน้าหนักผู้ใช้สูงสุดไม่น้อยกว่า
150 กิโลกรัม
- รายละ อียดตามคุณลักษณะที่กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรมกาหนด
5. ครื่องบริหารกล้าม นื้ออก จานวน 1 ครื่อง ๆ ละ
284,500 บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
- ตัวโครงสร้างทาด้วย หล็กพ่นสี มี บาะนั่ง
และพนักพิงหลัง
- บาะนั่งสามารถปรับระดับสูงต่าได้ พื่อ
ตาแหน่งที่ หมาะสมของผู้ใช้งาน
- มีแผ่นน้าหนักรวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า
80 กิโลกรัม หรือ ทียบ ท่าในหน่วยปอนด์
- สามารถปรับ พิ่มหรือลดน้าหนักได้ มื่อ
ต้องการโดยการ ลือกแผ่นน้าหนัก
- รายละ อียดตามคุณลักษณะที่กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรมกาหนด
6. ครื่องบริหารกล้าม นื้อหลัง จานวน 1 ครื่อง ๆ
ละ 340,000 บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
- โครงสร้างหลักทาด้วย หล็ก ประกอบด้วย
ชุดแผ่นน้าหนัก
- มีแผ่นน้าหนักรวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า 80
กิโลกรัม หรือ ทียบ ท่าในหน่วยปอนด์
- สามารถปรับ พิ่มหรือลดน้าหนักได้ มื่อ
ต้องการโดยการ ลือกแผ่นน้าหนัก
- บาะนั่งสามารถปรับระดับสูงหรือต่าได้
พื่อความ หมาะสมกับรูปร่างของผู้ฝึก
- รายละ อียดตามคุณลักษณะที่กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรมกาหนด
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7. ครื่องบริหารกล้าม นื้อหน้าท้อง จานวน
1 ครื่อง ๆ ละ 341,000 บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
- โครงสร้างหลักทาด้วย หล็ก ประกอบด้วย
ชุดแผ่นน้าหนัก
- มีแผ่นน้าหนักรวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า
80 กิโลกรัม หรือ ทียบ ท่าในหน่วยปอนด์
- สามารถปรับ พิ่มหรือลดน้าหนักได้ มื่อ
ต้องการโดยการ ลือกแผ่นน้าหนัก
- รายละ อียดตามคุณลักษณะที่กองการ
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมกาหนด
8. ครื่องบริหารกล้าม นื้อต้นขาด้านหน้า
จานวน 1 ครื่อง ๆ ละ 323,000 บาท โดยมีคุณลักษณะ
ดังนี้
- ตัวโครงสร้างทาด้วย หล็ก ประกอบด้วย
ชุดแผ่นน้าหนัก
- มีแผ่นน้าหนักรวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า
80 กิโลกรัม หรือ ทียบ ท่าในหน่วยปอนด์
- สามารถปรับ พิ่มหรือลดน้าหนักได้
มื่อต้องการโดยการ ลือกแผ่นน้าหนัก
- พนักพิงสามารถปรับตาแหน่งได้ พื่อความ
หมาะสมกับรูปร่างของผู้ฝึก
- รายละ อียดตามคุณลักษณะที่
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมกาหนด
9. ครื่องบริหารกล้าม นื้อต้นขาด้านหลัง
จานวน 1 ครื่อง ๆ ละ 345,000 บาท โดยมี
คุณลักษณะ ดังนี้
- ตัวโครงสร้างทาด้วย หล็ก ประกอบด้วย
ชุดแผ่นน้าหนัก มีแผ่นน้าหนักรวมทั้งหมด ไม่น้อยกว่า
60 กิโลกรัม หรือ ทียบ ท่าในหน่วยปอนด์ สามารถ
ปรับ พิ่มหรือลดน้าหนักได้ มื่อต้องการโดยการ
ลือกแผ่นน้าหนัก พนักพิงสามารถปรับตาแหน่งได้
พื่อความ หมาะสมกับรูปร่างของผู้ฝึก
- รายละ อียดตามคุณลักษณะที่
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมกาหนด
10. ครื่องบริหารกล้าม นื้อขารวม จานวน
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1 ครื่อง ๆ ละ 495,000 บาท โดยมีคุณลักษณะ
ดังนี้
- ตัวโครงสร้างทาด้วย หล็กพ่นสี
- ตัว บาะมีโครงสร้างที่สามารถ ลื่อนได้
- มีแผ่นน้าหนักรวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า
100 กิโลกรัม หรือ ทียบ ท่าในหน่วยปอนด์
- สามารถปรับ พิ่มหรือลดน้าหนักได้
มื่อต้องการโดยการ ลือกแผ่นน้าหนัก
- รายละ อียดตามคุณลักษณะที่
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมกาหนด
11. ครื่องบริหารกล้าม นื้อรวมแบบ ค บิ้ล
จานวน 1 ครื่อง ๆ ละ 545,000 บาท โดยมี
คุณลักษณะดังนี้
- มือจับทั้งสองข้างปรับตาแหน่งขึ้นลงได้
และสามารถกาหนดทิศทางการ คลื่อนไหวได้โดย
ผู้ฝึก อง
- สามารถแยกปรับระดับสูงหรือต่าของมือจับ
ทั้งสองข้างได้
- ส่วนบนของอุปกรณ์ ป็นโครงสร้างคาน หล็ก
ที่สามารถออกกาลังกายในท่าโหนตัว หรือดึงข้อได้
- มีชุดแผ่นน้าหนัก 2 ชุด และสามารถ ปลี่ยน
น้าหนัก มื่อต้องการ พิ่มหรือลดได้โดยการ ลือกแผ่น
น้าหนัก
- รายละ อียดตามคุณลักษณะที่กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรมกาหนด
12. ครื่องบริหารกล้าม นื้อรวมแบบ Smith
จานวน 1 ครื่อง ๆ ละ 632,500 บาท โดยมีคุณลักษณะ
ดังนี้
- ป็นอุปกรณ์ฝึกกล้าม นื้อ อนกประสงค์แบบใช้
แผ่นน้าหนักจากภายนอก ป็นแรงต้าน
- มีแกน หล็กไว้ ก็บแผ่นน้าหนักรวมไม่น้อยกว่า
ข้างละ 3 แกน
- สามารถ ปลี่ยนน้าหนักได้ มื่อต้องการ พิ่มหรือลด
ด้วยวิธี พิ่มหรือลดแผ่นน้าหนักจากภายนอก
- มีบาร์ตรงสาหรับยกน้าหนัก และตะขอ กี่ยว
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สาหรับล็อคระดับ
- รายละ อียดตามคุณลักษณะที่กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรมกาหนด
13. ก้าอี้ปรับระดับได้ใช้ร่วมกับดัม บลล์
จานวน 3 ตัว ๆ ละ 75,000 บาท ป็น งิน 225,000 บาท
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
- ตัวโครงสร้างหลักทาด้วย หล็ก มี บาะที่นั่ง
และพนักพิงหลัง
- สามารถปรับมุมพนักพิงได้ในลักษณะแนวราบ
ขนานพื้น และแนว อียงขึ้นได้
- รายละ อียดตามคุณลักษณะที่
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมกาหนด
14. ก้าอี้แนวราบใช้ร่วมกับดัม บลล์ จานวน
1 ตัว ๆ ละ 42,300 บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
- ตัวโครงสร้างหลักทาด้วย หล็ก
- มี บาะวางตัวในแนวราบไม่สามารถปรับระดับได้
- รายละ อียดตามคุณลักษณะที่กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรมกาหนด
15. ก้าอี้นั่งตรงมีพนักพิงหลังใช้ร่วมกับ
ดัม บลล์ จานวน 1 ตัว ๆ ละ 46,260 บาท
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
- ตัวโครงสร้างหลักทาด้วย หล็ก
- ป็นอุปกรณ์ออกกาลังกายและ ก้าอี้นั่งมี บาะพิง
หลังแนวตั้งไม่สามารถปรับได้
- รายละ อียดตามคุณลักษณะที่กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรมกาหนด
16. ก้าอี้แบบปรับระดับใช้ฝึกกล้าม นื้อ
หน้าท้อง จานวน 1 ตัว ๆ ละ 74,500 บาท โดยมี
คุณลักษณะ ดังนี้
- ตัวโครงสร้างหลักทาด้วย หล็ก
- มี บาะรองรับลาตัวส่วนหลังลาด อียง
สามารถปรับระดับความลาด อียงได้
- รายละ อียดตามคุณลักษณะที่กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรมกาหนด
17. ครื่องบริหารกล้าม นื้อหลังส่วนกลาง
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จานวน 1 ตัว ๆ ละ 110,350 บาท โดยมีคุณลักษณะ
ดังนี้
- ตัวโครงสร้างหลักทาด้วย หล็ก มี บาะรองรับ
ต้นขาด้านหน้า
- มี บาะรองรับต้นขาด้านหน้าสามารถปรับระดับ
ในแนว ฉียงขึ้น-ลงได้
18. ชั้นวางบาร์ บลล์แบบวางได้ 10 อัน
จานวน 1 ตัว ๆ ละ 83,000 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- โครงสร้างทาจาก หล็ก
- มีตาแหน่งรองรับบาร์สองด้าน ด้านละไม่น้อยกว่า
5 ตาแหน่ง
- สามารถวางบาร์ได้ไม่น้อยกว่า 10 อัน
- รายละ อียดตามคุณลักษณะที่กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรมกาหนด
19. ชั้นวางดัม บลล์แบบวางได้ 10 คู่ จานวน
1 ตัว ๆ ละ 82,000 บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
- โครงสร้างทาจาก หล็ก
- ชั้นวางดัม บลล์ ไม่น้อยกว่า 2 แถว
สามารถวางดัม บลล์ได้ไม่น้อยกว่า 10 คู่
- รายละ อียดตามคุณลักษณะที่กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรมกาหนด
20. ชุดดัม บลล์หุ้มยางขนาด 2.5 – 25
กิโลกรัม จานวน 1 ชุด ๆ ละ 90,000 บาท
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
- ดัม บลล์ทาจาก หล็กหุ้มวัสดุยางหรือวัสดุอื่น
ที่ดีกว่า
- มีขนาดน้าหนัก 2.5 - 25 กิโลกรัม หรือ
5 – 50 ปอนด์ จานวน 10 คู่
- ประกอบด้วยขนาดน้าหนัก ขนาด
2.5-25 กิโลกรัม ไม่น้อยกว่า 10 คู่
- รายละ อียดตามคุณลักษณะที่กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรมกาหนด
21. ชุดบาร์ บลล์แบบงอ ขนาด 10-45 กิโลกรัม
จานวน 1 ชุด ๆ ละ 90,500 บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
- ป็นบาร์ บลล์แบบหยัก
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- ปลายบาร์ บลล์ที่หุ้มด้วยวัสดุยางหรือวัสดุอื่น
ที่ดีกว่า
- บนบาร์ บลล์มีตัว ลขบอกน้าหนักอย่างชัด จน
- บาร์ บลล์ มีจานวนไม่น้อยกว่า 10 อัน
- ขนาดน้าหนักอยู่ในช่วงตั้งแต่ 10 – 45 กิโลกรัม
ขนาดละไม่น้อยกว่า 1 อัน
- รายละ อียดตามคุณลักษณะที่กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรมกาหนด
22. ชุดแผ่นน้าหนักหุ้มยาง ขนาดน้าหนักรวม
157.5 กิโลกรัม จานวน 1 ชุด ๆ ละ 70,590 บาท โดยมี
คุณลักษณะ ดังนี้
1. แผ่นน้าหนักมีน้าหนักรวม ป็นชุดไม่น้อยกว่า
157.5 กิโลกรัม ดังนี้
- ขนาดน้าหนักไม่น้อยกว่า 25 กิโลกรัม จานวน
2 แผ่น น้าหนักรวมไม่น้อยกว่า
50 กิโลกรัม
- ขนาดน้าหนักไม่น้อยกว่า 20 กิโลกรัม
จานวน 2 แผ่น น้าหนักรวมไม่น้อยกว่า
40 กิโลกรัม
- ขนาดน้าหนักไม่น้อยกว่า 15 กิโลกรัม
จานวน 2 แผ่น น้าหนักรวมไม่น้อยกว่า
30 กิโลกรัม
- ขนาดน้าหนักไม่น้อยกว่า 10 กิโลกรัม
จานวน 2 แผ่น น้าหนักรวมไม่น้อยกว่า 20 กิโลกรัม
- ขนาดน้าหนักไม่น้อยกว่า 5 กิโลกรัม
จานวน 2 แผ่น น้าหนักรวมไม่น้อยกว่า 10 กิโลกรัม
- ขนาดน้าหนักไม่น้อยกว่า 2.5 กิโลกรัม
จานวน 2 แผ่น น้าหนักรวมไม่น้อยกว่า 5 กิโลกรัม
- ขนาดน้าหนักไม่น้อยกว่า 1.25 กิโลกรัม
จานวน 2 แผ่น น้าหนักรวมไม่น้อยกว่า 2.50 กิโลกรัม
2. ตัวโครงการสร้างหุ้มด้วยวัสดุยางหรือวัสดุอื่น
ที่ดีกว่า พื่อป้องกันการกระแทก
3. มีรูตรงกลางแผ่นไว้ พื่อสอดคาน
4. รายละ อียดตามคุณลักษณะที่กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรมกาหนด
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23. แผ่นยางสาหรับปูพื้นที่ฟรี วทชนิด
ความหนา 10 มม. จานวนไม่น้อยกว่า 24
ตาราง มตร ๆ ละ 4,000 บาท ป็น งิน 96,000 บาท
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
- แผ่นยางมีขนาดความหนาไม่น้อยกว่า
10 มิลลิ มตร
- มีความนุ่ม และสามารถป้องกันการลื่นได้
- รายละ อียดตามคุณลักษณะที่
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมกาหนด
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวม

950,000 บาท

จานวน

950,000 บาท

รวม

1,450,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

1,450,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

1,450,000 บาท

ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
01. โครงการปรับปรุงสนามกีฬากลาง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ชัยภูมิ
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการดา นินการบริหารสนามกีฬา
ที่ได้รับการถ่ายโอน รายการค่าปรับปรุงสนามกีฬากลาง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว 56 ลงวันที่ 7 มกราคม
2563 (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) รายละ อียดดังนี้
ดา นินการ
- ปรับปรุง ทคอนกรีตข้างรั้วด้านนอก สนามกีฬา
ฟุตบอลสนาม 2 พร้อมขอบคันหิน พื้นที่ไม่น้อยกว่า
732.00 ตาราง มตร
- ปรับปรุง ทคอนกรีต สริม หล็กทางวิ่ง- ดิน
รอบสระน้า ข้างสนาม ทนนิส กว้าง 4.50 มตร
ยาว 400.00 มตร หนา 0.08 มตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า
1,710.00 ตาราง มตร
- รายละ อียดตามประมาณราคา อบจ.ชัยภูมิ
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) พิ่ม ติม
ฉบับที่ 7 หน้า 1-8/1 ข้อ 1
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
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รายจ่าย กี่ยว นื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ ข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ
โครงการจัดทาทะ บียนปราชญ์ชาวบ้าน

จานวน

100,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

โครงการส่ง สริมคุณธรรมจริยธรรมครู บุคลากรทางการศึกษาและ จานวน
นัก รียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

500,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการดา นินโครงการจัดทาทะ บียน
ปราชญ์ชาวบ้าน ช่น ค่าใช้จ่าย กี่ยวกับการใช้และการตกแต่ง
สถานที่ฝึกอบรม ค่าวัสดุ ครื่อง ขียน และอุปกรณ์ ค่าอาหารว่าง
และ ครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่า ช่าที่พัก ค่ายาน
พาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นที่ กี่ยวข้อง ป็นไปตามระ บียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ ข้า
รับการฝึกอบรมของ จ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 แผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 1-8/8 ข้อ 7 (กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม)
โครงการ ดินธรรมยาตรา ฟื้นฟูชีวิตและธรรมชาติ
ลุ่มน้าลาปะทาว
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการดา นินโครงการ ดินธรรม
ยาตรา ฟื้นฟู ชีวิตและธรรมชาติลุ่มน้าลาปะทาว ช่น ค่า
รับรอง ค่าป้าย และค่าใช้จ่ายอื่นที่จา ป็น ป็นไปตามระ บียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ บิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา ข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 1-8/1 ข้อ 1 (กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม)

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการดา นินโครงการส่ง สริม
คุณธรรมจริยธรรมครู บุคลากรทางการศึกษา และนัก รียนสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ช่น ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่น
ที่ กี่ยวข้อง ป็นไปตามระ บียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้
จ่ายในการฝึกอบรม และการ ข้ารับการฝึกอบรม
ของ จ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561
-2565) หน้า 1-8/6 ข้อ 5 (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
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โครงการส่ง สริมงาน จ้าพ่อพญาแล

จานวน

500,000 บาท

จานวน

300,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการดา นินโครงการส่ง สริมงาน
จ้าพ่อพญาแล ช่น ค่าสถานที่จัดงาน ค่า ช่าหรือค่าบริการวัสดุ
อุปกรณ์ที่จา ป็นในการจัดงาน ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งจัดสถาน
ที่ ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน งินหรือของรางวัลการ
ประกวด ค่ามหรสพ การแสดง ค่าอาหารว่างและ ครื่องดื่ม
และค่าใช้จ่ายอื่นที่ กี่ยวข้อง ป็นไปตามระ บียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยการ บิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา ข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 25612565) หน้า 1-8/5 ข้อ 4 (กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม)
โครงการส่ง สริมงานประ พณีบุญ ดือนหก
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการดา นินโครงการส่ง สริมงาน
ประ พณีบุญ ดือนหก ช่น ค่ารับรอง ค่า ช่า ครื่อง สียง และค่า
ใช้จ่ายอื่นที่ กี่ยวข้อง ป็นไปตามระ บียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการ บิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา
และการส่งนักกีฬา ข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 1-8/7 ข้อ 6 (กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม)

580
หน้า : 432/459

วันที่พิมพ์ : 2/9/2563 19:14:59

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว

รวม

1,700,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

1,700,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

1,700,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

รายจ่าย กี่ยว นื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ ข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ
โครงการจัดกิจกรรม พื่อส่ง สริมการท่อง ที่ยวสวนสาธารณะหนอง
ปลา ฒ่า

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการดา นินโครงการจัดกิจกรรม
พื่อส่ง สริมการท่อง ที่ยวสวนสาธารณะหนองปลา ฒ่า ช่น ค่าใช้
จ่าย กี่ยวกับสถานที่และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ค่าจ้าง หมาจัด
นิทรรศการ ค่ามหรสพ การแสดง และค่าใช้จ่ายในการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์งาน และค่าใช้จ่ายอื่นที่ กี่ยวข้อง ป็นไปตาม
ระ บียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ บิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา ข้าร่วมการแข่ง
ขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 3-8/17 ข้อ 14 (สานักปลัดฯ)
โครงการจัดกิจกรรมส่ง สริมการจัดงาน “ ทศกาลท่อง ที่ยวดอก
จานวน
กระ จียวบาน” จังหวัดชัยภูมิ
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการดา นินโครงการจัดกิจกรรมส่ง
สริมการจัดงาน “ ทศกาลท่อง ที่ยวดอกกระ จียวบาน” จังหวัด
ชัยภูมิ ช่น ค่าใช้จ่าย กี่ยวกับสถานที่และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ค่า
มหรสพการแสดง และค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์
งาน และค่าใช้จ่ายอื่นที่ กี่ยวข้อง ป็นไปตามระ บียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการ บิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา ข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 25612565) หน้า 3-8/16 ข้อ 13 (สานักปลัดฯ)

500,000 บาท

581
หน้า : 433/459

วันที่พิมพ์ : 2/9/2563 19:14:59

โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพการให้บริการด้านที่พัก พื่อส่ง สริม จานวน
การท่อง ที่ยวจังหวัดชัยภูมิ

200,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการดา นินโครงการฝึกอบรม
พัฒนาศักยภาพการให้บริการด้านที่พัก พื่อส่ง สริมการ
ท่อง ที่ยวจังหวัดชัยภูมิ ช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
ครื่องดื่ม ค่า ช่าที่พัก ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่ายานพาหนะ
และค่าใช้จ่ายอื่นที่ กี่ยวข้อง ป็นไปตามระ บียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการ ข้ารับ
การฝึกอบรมของ จ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 แผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 3-8/22 ข้อ 18 (สานักปลัดฯ)

โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้านอาหาร พื่อส่ง
สริมการท่อง ที่ยวจังหวัดชัยภูมิ
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการดา นินโครงการฝึกอบรม
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้านอาหาร พื่อส่ง สริมการ
ท่อง ที่ยวจังหวัดชัยภูมิ ช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
ครื่องดื่ม ค่า ช่าที่พัก ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่ายานพาหนะ
และค่าใช้จ่ายอื่นที่ กี่ยวข้อง ป็นไปตามระ บียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการ ข้ารับ
การฝึกอบรมของ จ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 แผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561–2565) หน้า 3-8/18 ข้อ 15 (สานักปลัดฯ)

จานวน

200,000 บาท

582
หน้า : 434/459

วันที่พิมพ์ : 2/9/2563 19:14:59

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การ ป็น จ้าบ้านที่ดี พื่อส่ง สริมการท่อง จานวน
ที่ยวจังหวัดชัยภูมิ

200,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการดา นินโครงการฝึกอบรม
ให้ความรู้การ ป็น จ้าบ้านที่ดี พื่อส่ง สริมการท่อง ที่ยว
จังหวัดชัยภูมิ ช่น ค่าวัสดุ ครื่อง ขียน และอุปกรณ์
ค่าอาหารว่างและ ครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร
ค่า ช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นที่ กี่ยวข้อง
ป็นไปตามระ บียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม และการ ข้ารับการฝึกอบรมของ จ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
หน้า 3-8/21 ข้อ 17 (สานักปลัดฯ)
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน พื่อส่ง สริม
การท่อง ที่ยวจังหวัดชัยภูมิ
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการดา นินโครงการฝึกอบรม
ให้ความรู้การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน พื่อส่ง สริมการ
ท่อง ที่ยวจังหวัดชัยภูมิ ช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
ครื่องดื่ม ค่า ช่าที่พัก ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่ายานพาหนะ
และค่าใช้จ่ายอื่นที่ กี่ยวข้อง ป็นไปตามระ บียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการ ข้ารับ
การฝึกอบรมของ จ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 แผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 3-8/20 ข้อ 16 (สานักปลัดฯ)

จานวน

200,000 บาท

583
หน้า : 435/459

วันที่พิมพ์ : 2/9/2563 19:14:59

โครงการส่ง สริมการท่อง ที่ยวมอหินขาว
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการดา นินโครงการส่ง สริม
การท่อง ที่ยวมอหินขาว ช่น ค่าใช้จ่าย กี่ยวกับสถานที่
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ค่าจ้าง หมาจัดนิทรรศการ ค่ามหรสพ
การแสดง และค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์งาน
และค่าใช้จ่ายอื่นที่ กี่ยวข้อง ป็นไปตามระ บียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการ บิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การ
จัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา ข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 3-8/15 ข้อ 12
(สานักปลัดฯ)

จานวน

300,000 บาท

584
หน้า : 436/459

วันที่พิมพ์ : 2/9/2563 19:14:59

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

รวม

10,376,000 บาท

รวม

10,376,000 บาท

รวม

10,376,000 บาท

01. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต จานวน
สายทาง ชย.ถ.1-0107 บ้านวังอ้ายโพธิ์ – บ้านวังใหม่พัฒนา อา ภอ
ทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

1,053,800 บาท

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

พื่อจ่าย ป็นค่าก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางพาราแอสฟัลท์
คอนกรีตสายทาง ชย.ถ.1-0107 บ้านวังอ้ายโพธิ์ – บ้านวังใหม่
พัฒนา อา ภอ ทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ (วง งินงบประมาณทั้งสิ้น
10,538,000 บาท โดยใช้งบประมาณ งินอุดหนุน ฉพาะกิจ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จานวน 9,484,200 บาท
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิสมทบ จานวน
1,053,800 บาท) (กองช่าง) รายละ อียดดังนี้
ลักษณะสายทาง ดิม ถนน คสล.และถนนลูกรัง
กว้าง 6.00-7.00 มตร ยาว 8,021.00 มตร
ดา นินการ ก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางพาราแอสฟัลท์
คอนกรีต
- ผิวจราจร ขนาดกว้าง 6.00 มตร
ยาว 2,500.00 มตร หนา 0.05 มตร หรือมีพื้นที่
ทั้งหมดไม่น้อยกว่า 15,000.00 ตาราง มตร
- รายละ อียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) พิ่ม ติม
ฉบับที่ 4 หน้า 5-9/45 ข้อ 40

585
หน้า : 437/459

วันที่พิมพ์ : 2/9/2563 19:14:59

02. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต
สายทาง ชย.ถ.1-0135 บ้านหนองขาม – บ้านโนนดินจี่
อา ภอภู ขียว จังหวัดชัยภูมิ
พื่อจ่าย ป็นค่าก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางพาราแอสฟัลท์
คอนกรีตสายทาง ชย.ถ.1-0135 บ้านหนองขาม – บ้านโนนดินจี่
อา ภอภู ขียว จังหวัดชัยภูมิ (วง งินงบประมาณทั้งสิ้น
18,076,000 บาท โดยใช้งบประมาณ งินอุดหนุน ฉพาะกิจ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จานวน 16,268,400 บาท
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิสมทบ
จานวน 1,807,600 บาท) (กองช่าง) รายละ อียดดังนี้
ลักษณะสายทาง ดิม ถนนลูกรัง กว้าง 8.00 มตร
ยาว 3,370.00 มตร
ดา นินการ ก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางพาราแอสฟัลท์
คอนกรีต
- ผิวจราจร ขนาดกว้าง 6.00 มตร ยาว
3,370.00 มตร ไหล่ทางกว้าง ข้างละ 1.00 มตร
หนา 0.05 มตร หรือมีพื้นที่ทั้งหมดไม่น้อยกว่า
26,960.00 ตาราง มตร
- รายละ อียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) พิ่ม ติม
ฉบับที่ 4 หน้า 5-9/43 ข้อ 38

จานวน

1,807,600 บาท

586
หน้า : 438/459

วันที่พิมพ์ : 2/9/2563 19:14:59

03. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต
สายทาง ชย.ถ.1-0128 บ้านหว้า ฒ่า – บ้านห้วยน้าคา อา ภอ
บ้าน ขว้า จังหวัดชัยภูมิ

จานวน

2,264,600 บาท

จานวน

50,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางพาราแอสฟัลท์
คอนกรีตสายทาง ชย.ถ.1-0128 บ้านหว้า ฒ่า – บ้านห้วยน้าคา
อา ภอบ้าน ขว้า จังหวัดชัยภูมิ (วง งินงบประมาณทั้งสิ้น
22,646,000 บาท โดยใช้งบประมาณ งินอุดหนุน ฉพาะกิจ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จานวน 20,381,400 บาท
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิสมทบ จานวน 2,264,600 บาท)
(กองช่าง) รายละ อียดดังนี้
ลักษณะสายทาง ดิม ถนน คสล.และถนนลูกรัง
กว้าง 6.00 มตร ยาว 10,100.00 มตร
ดา นินการ ก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางพารา
แอสฟัลท์คอนกรีต
- ผิวจราจร ขนาดกว้าง 6.00 มตร ยาว
5,400.00 มตร หนา 0.05 มตร หรือมีพื้นที่ทั้งหมด
ไม่น้อยกว่า 32,400.00 ตาราง มตร
- รายละ อียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2542
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) พิ่ม ติม
ฉบับที่ 4 หน้า 5-9/40 ข้อ 36

งินชด ชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)
พื่อจ่าย ป็น งินชด ชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)
ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/
ว 110 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561 (กองช่าง)

587
หน้า : 439/459

วันที่พิมพ์ : 2/9/2563 19:14:59

ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
01. โครงการปรับปรุงอาคาร รียนและอาคารประกอบ
โรง รียนกวางโจนศึกษา

จานวน

พื่อจ่าย ป็นค่าปรับปรุงอาคาร รียนรวม โรง รียน
กวางโจนศึกษา อา ภอภู ขียว จังหวัดชัยภูมิ ตามหนังสือ
กรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8/ ว 56
ลงวันที่ 7 มกราคม 2563 (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
รายละ อียดดังนี้
ดา นินการ
- ปลี่ยนฝ้า พดาน ติดตั้งฝ้ายิปซั่มบอร์ดหนา
9 มิลลิ มตร คร่าวโลหะชุบสังกะสี พื้นที่ไม่น้อยกว่า
320.00 ตาราง มตร
- รื้อถอนและติดตั้งโคมไฟฟ้าแบบมีตะแกรง
อลูมิ นียมถี่ใบพับ ชนิดติดลอย โคม 2 x 36 วัตต์
ขนาด 30 x 120 ซนติ มตร รวมอุปกรณ์ครบชุด
จานวน 2 ชุด
- รายละ อียดตามประมาณราคา อบจ.ชัยภูมิ
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม
ฉบับที่ 10 หน้า 1-9/1 ข้อ 1
02. โครงการปรับปรุงอาคาร รียนและอาคารประกอบ
จานวน
โรง รียนกุดน้าใสพิทยาคม
พื่อจ่าย ป็นค่าปรับปรุงอาคารโรงอาหาร โรง รียน
กุดน้าใสพิทยาคม อา ภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ตามหนังสือ
กรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8/ ว 56
ลงวันที่ 7 มกราคม 2563 (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
รายละ อียดดังนี้
ดา นินการ
- ปลี่ยนหลังคาลอนคู่ ป็น มทัลชีท แผ่น หล็กรีดลอน
คลือบอลูซิงค์ หนาไม่น้อยกว่า 0.40 มิลลิ มตร พื้นที่
ไม่น้อยกว่า 475.00 ตาราง มตร
- รายละ อียดตามประมาณราคา อบจ.ชัยภูมิ
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม
ฉบับที่ 10 หน้า 1-9/2 ข้อ 2

200,000 บาท

200,000 บาท

588
หน้า : 440/459

วันที่พิมพ์ : 2/9/2563 19:14:59

03. โครงการปรับปรุงอาคาร รียนและอาคารประกอบ
โรง รียน กษตรสมบูรณ์วิทยาคม
พื่อจ่าย ป็นค่าปรับปรุงอาคาร รียนรวม โรง รียน
กษตรสมบูรณ์วิทยาคม อา ภอ กษตรสมบูรณ์
จังหวัดชัยภูมิ ตามหนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น
ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8/ ว 56 ลงวันที่ 7 มกราคม 2563
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) รายละ อียดดังนี้
ดา นินการ
- ปูกระ บื้อง คลือบ ขนาด 12 x 12 นิ้ว พื้นที่
ไม่น้อยกว่า 320.00 ตาราง มตร
- ติดตั้งโคมไฟฟ้าแบบมีตะแกรงอลูมิ นียมถี่ใบพับ
ชนิดติดลอย หลอด LED T8 2 x 18 วัตต์
ขนาด 30 x 120 ซนติ มตร จานวน 1 ชุด
- รายละ อียดตามประมาณราคา อบจ.ชัยภูมิ
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม
ฉบับที่ 10 หน้า 1-9/3 ข้อ 3
04. โครงการปรับปรุงอาคาร รียนและอาคารประกอบ
โรง รียนโคกสะอาดวิทยา
พื่อจ่าย ป็นค่าปรับปรุงอาคาร ฉลิมพระ กียรติ
72 พรรษา โรง รียนโคกสะอาดวิทยา อา ภอภู ขียว
จังหวัดชัยภูมิ ตามหนังสือกรมส่ง สริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8/ ว 56 ลงวันที่ 7
มกราคม 2563 (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
รายละ อียดดังนี้
ดา นินการ
- ปลี่ยนฝ้า พดาน ติดตั้งฝ้ายิปซั่มบอร์ด
หนา 9 มิลลิ มตร คร่าวโลหะชุบสังกะสี พื้นที่
ไม่น้อยกว่า 320.00 ตาราง มตร
- รื้อถอนและติดตั้งโคมไฟฟ้าแบบมีตะแกรง
อลูมิ นียมถี่ใบพับ ชนิดติดลอย โคม 2 x 36 วัตต์
ขนาด 30 x 120 ซนติ มตร รวมอุปกรณ์ครบชุด
จานวน 2 ชุด
- รายละ อียดตามประมาณราคา อบจ.ชัยภูมิ
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม
ฉบับที่ 10 หน้า 1-9/4 ข้อ 4

จานวน

200,000 บาท

จานวน

200,000 บาท

589
หน้า : 441/459

วันที่พิมพ์ : 2/9/2563 19:14:59

05. โครงการปรับปรุงอาคาร รียนและอาคารประกอบ
โรง รียนตรีประชาพัฒนศึกษา
พื่อจ่าย ป็นค่าปรับปรุงอาคาร รียนรวม โรง รียน
ตรีประชาพัฒนศึกษา อา ภอ ทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ
ตามหนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0810.8/ ว 56 ลงวันที่ 7 มกราคม 2563
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) รายละ อียดดังนี้
ดา นินการ
- ปลี่ยนฝ้า พดาน ติดตั้งฝ้ายิปซั่มบอร์ดหนา
9 มิลลิ มตร คร่าวโลหะชุบสังกะสี พื้นที่ไม่น้อยกว่า
320.00 ตาราง มตร
- รื้อถอนและติดตั้งโคมไฟฟ้าแบบมีตะแกรง
อลูมิ นียมถี่ใบพับ ชนิดติดลอย โคม 2 x 36 วัตต์
ขนาด 30 x 120 ซนติ มตร รวมอุปกรณ์ครบชุด
จานวน 2 ชุด
- รายละ อียดตามประมาณราคา อบจ.ชัยภูมิ
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม
ฉบับที่ 10 หน้า 1-9/5 ข้อ 5
06. โครงการปรับปรุงอาคาร รียนและอาคารประกอบ
โรง รียน นินสง่าวิทยา
พื่อจ่าย ป็นค่าปรับปรุงอาคารโรงอาหาร โรง รียน
นินสง่าวิทยา อา ภอ นินสง่า จังหวัดชัยภูมิ ตามหนังสือ
กรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8/ ว 56
ลงวันที่ 7 มกราคม 2563 (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
รายละ อียดดังนี้
ดา นินการ
- ปูกระ บื้อง คลือบ ขนาด 12 x 12 นิ้ว พื้นที่
ไม่น้อยกว่า 320.00 ตาราง มตร
- ติดตั้งโคมไฟฟ้าแบบมีตะแกรงอลูมิ นียมถี่ใบพับ
ชนิดติดลอย โคม 2 x 36 วัตต์ ขนาด 30 x 120 ซนติ มตร
รวมอุปกรณ์ครบชุด จานวน 2 ชุด
- รายละ อียดตามประมาณราคา อบจ.ชัยภูมิ
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม
ฉบับที่ 10 หน้า 1-9/6 ข้อ 6

จานวน

200,000 บาท

จานวน

200,000 บาท

590
หน้า : 442/459

วันที่พิมพ์ : 2/9/2563 19:14:59

07. โครงการปรับปรุงอาคาร รียนและอาคารประกอบ
โรง รียนโนนกอกวิทยา
พื่อจ่าย ป็นค่าปรับปรุงอาคาร รียน 3 ชั้น โรง รียน
โนนกอกวิทยา อา ภอ กษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
ตามหนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0810.8/ ว 56 ลงวันที่ 7 มกราคม 2563
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) รายละ อียดดังนี้
ดา นินการ
- ปูกระ บื้อง คลือบ ขนาด 12 x 12 นิ้ว พื้นที่
ไม่น้อยกว่า 320.00 ตาราง มตร
- ติดตั้งโคมไฟฟ้าแบบมีตะแกรงอลูมิ นียมถี่ใบพับ
ชนิดติดลอย หลอด LED T8 2x18 วัตต์ ขนาด 30x120
ซนติ มตร จานวน 1 ชุด
- รายละ อียดตามประมาณราคา อบจ.ชัยภูมิ
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม
ฉบับที่ 10 หน้า 1-9/7 ข้อ 7
08. โครงการปรับปรุงอาคาร รียนและอาคารประกอบ
โรง รียนโนนคร้อวิทยา
พื่อจ่าย ป็นค่าปรับปรุงอาคาร รียนรวม โรง รียน
โนนคร้อวิทยา อา ภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ตามหนังสือ
กรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
0810.8/ ว 56 ลงวันที่ 7 มกราคม 2563
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) รายละ อียดดังนี้
ดา นินการ
- รื้อฝ้า พดาน ดิมพร้อมติดตั้งใหม่ ฝ้ากระ บื้อง
ซี มนต์ ส้นใยแผ่น รียบหนา 4 มิลลิ มตร คร่าวโลหะ
ชุบสังกะสี พื้นที่ไม่น้อยกว่า 360.00 ตาราง มตร
- ทาสีภายใน พื้นที่ไม่น้อยกว่า 360.00 ตาราง มตร
- รายละ อียดตามประมาณราคา อบจ.ชัยภูมิ
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม
ฉบับที่ 10 หน้า 1-9/8 ข้อ 8

จานวน

200,000 บาท

จานวน

200,000 บาท

591
หน้า : 443/459

วันที่พิมพ์ : 2/9/2563 19:14:59

09. โครงการปรับปรุงอาคาร รียนและอาคารประกอบ
โรง รียนบ้าน ดื่อวิทยาคม

จานวน

200,000 บาท

จานวน

200,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าปรับปรุงอาคาร รียนรวม โรง รียน
บ้าน ดื่อวิทยาคม อา ภอ กษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
ตามหนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0810.8/ ว 56 ลงวันที่ 7 มกราคม 2563
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) รายละ อียดดังนี้
ดา นินการ
- ปลี่ยนฝ้า พดาน ติดตั้งฝ้ายิปซั่มบอร์ดหนา
9 มิลลิ มตร คร่าวโลหะชุบสังกะสี พื้นที่ไม่น้อยกว่า
320.00 ตาราง มตร
- รื้อถอนและติดตั้งโคมไฟฟ้าแบบมีตะแกรง
อลูมิ นียมถี่ใบพับ ชนิดติดลอย โคม 2 x 36 วัตต์
ขนาด 30 x 120 ซนติ มตร รวมอุปกรณ์ครบชุด
จานวน 2 ชุด
- รายละ อียดตามประมาณราคา อบจ.ชัยภูมิ
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม
ฉบับที่ 10 หน้า 1-9/9 ข้อ 9
10. โครงการปรับปรุงอาคาร รียนและอาคารประกอบ
โรง รียนบ้าน ป้าวิทยา
พื่อจ่าย ป็นค่าปรับปรุงอาคารโรงอาหาร โรง รียน
บ้าน ป้าวิทยา อา ภอ กษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
ตามหนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0810.8/ ว 56 ลงวันที่ 7 มกราคม 2563
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) รายละ อียดดังนี้
ดา นินการ
- ต่อ ติมช่องจาหน่ายอาหารและปูกระ บื้อง คลือบ
ขนาด 12 x 12 นิ้ว พื้นที่ไม่น้อยกว่า 285.00 ตาราง มตร
- รายละ อียดตามประมาณราคา อบจ.ชัยภูมิ
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม
ฉบับที่ 10 หน้า 1-9/10 ข้อ 10

592
หน้า : 444/459

วันที่พิมพ์ : 2/9/2563 19:14:59

11. โครงการปรับปรุงอาคาร รียนและอาคารประกอบ
โรง รียนบ้านหันวิทยา

จานวน

พื่อจ่าย ป็นค่าปรับปรุงอาคาร รียนรวม โรง รียน
บ้านหันวิทยา อา ภอ กษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
ตามหนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0810.8/ ว 56 ลงวันที่ 7 มกราคม 2563
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) รายละ อียดดังนี้
ดา นินการ
- ปลี่ยนฝ้า พดาน ติดตั้งฝ้ายิปซั่มบอร์ดหนา
9 มิลลิ มตร คร่าวโลหะชุบสังกะสี พื้นที่ไม่น้อยกว่า
320.00 ตาราง มตร
- รื้อถอนและติดตั้งโคมไฟฟ้าแบบมีตะแกรง
อลูมิ นียมถี่ใบพับ ชนิดติดลอย โคม 2 x 36 วัตต์
ขนาด 30 x 120 ซนติ มตร รวมอุปกรณ์ครบชุด จานวน 2 ชุด
- รายละ อียดตามประมาณราคา อบจ.ชัยภูมิ
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม
ฉบับที่ 10 หน้า 1-9/11 ข้อ 11
12. โครงการปรับปรุงอาคาร รียนและอาคารประกอบ
จานวน
โรง รียนบา หน็จณรงค์วิทยาคม
พื่อจ่าย ป็นค่าปรับปรุงลานหน้า สาธง โรง รียน
บา หน็จณรงค์วิทยาคม อา ภอบา หน็จณรงค์
จังหวัดชัยภูมิ ตามหนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น
ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8/ ว 56 ลงวันที่ 7 มกราคม 2563
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) รายละ อียดดังนี้
ดา นินการ
- ปรับปรุงลานหน้า สาธงโดย ทพื้นคอนกรีต
สริม หล็ก พื้นที่ไม่น้อยกว่า 420.00 ตาราง มตร
- ติดตั้งโคมไฟฟ้าแบบมีตะแกรงอลูมิ นียมถี่ใบพับ
ชนิดติดลอย โคม 2x36 วัตต์ ขนาด 30x120 ซนติ มตร
รวมอุปกรณ์ครบชุด จานวน 2 ชุด
- รายละ อียดตามประมาณราคา อบจ.ชัยภูมิ
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม
ฉบับที่ 10 หน้า 1-9/12 ข้อ 12

200,000 บาท

200,000 บาท

593
หน้า : 445/459

วันที่พิมพ์ : 2/9/2563 19:14:59

13. โครงการปรับปรุงอาคาร รียนและอาคารประกอบ
โรง รียนโป่งนกประชาสามัคคี
พื่อจ่าย ป็นค่าปรับปรุงอาคารโรงจอดรถ โรง รียน
โป่งนกประชาสามัคคี อา ภอ ทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ
ตามหนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0810.8/ ว 56 ลงวันที่ 7 มกราคม 2563
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) รายละ อียดดังนี้
ดา นินการ
- ปูกระ บื้อง คลือบ ขนาด 12 x 12 นิ้ว พื้นที่
ไม่น้อยกว่า 320.00 ตาราง มตร
- ติดตั้งโคมไฟฟ้าแบบมีตะแกรงอลูมิ นียมถี่ใบพับ
ชนิดติดลอย หลอด LED T8 2 x 18 วัตต์ ขนาด 30 x 120
ซนติ มตร จานวน 1 ชุด
- รายละ อียดตามประมาณราคา อบจ.ชัยภูมิ
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม
ฉบับที่ 10 หน้า 1-9/13 ข้อ 13
14. โครงการปรับปรุงอาคาร รียนและอาคารประกอบ
โรง รียน พชรวิทยาคาร
พื่อจ่าย ป็นค่าปรับปรุงอาคาร รียนรวม โรง รียน
พชรวิทยาคาร อา ภอภู ขียว จังหวัดชัยภูมิ ตามหนังสือ
กรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8/ ว 56
ลงวันที่ 7 มกราคม 2563 (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
รายละ อียดดังนี้
ดา นินการ
- ปูกระ บื้อง คลือบ ขนาด 12 x 12 นิ้ว พื้นที่
ไม่น้อยกว่า 320.00 ตาราง มตร
- ติดตั้งโคมไฟฟ้าแบบมีตะแกรงอลูมิ นียมถี่ใบพับ
ชนิดติดลอย หลอด LED T8 2 x 18 วัตต์ ขนาด 30 x 120
ซนติ มตร จานวน 1 ชุด
- รายละ อียดตามประมาณราคา อบจ.ชัยภูมิ
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม
ฉบับที่ 10 หน้า 1-9/14 ข้อ 14

จานวน

200,000 บาท

จานวน

200,000 บาท

594
หน้า : 446/459

วันที่พิมพ์ : 2/9/2563 19:14:59

15. โครงการปรับปรุงอาคาร รียนและอาคารประกอบ
โรง รียนภูแลนคาวิทยายน
พื่อจ่าย ป็นค่าปรับปรุงอาคาร รียนชั่วคราว โรง รียน
ภูแลนคาวิทยายน อา ภอบ้าน ขว้า จังหวัดชัยภูมิ
ตามหนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0810.8/ ว 56 ลงวันที่ 7 มกราคม 2563
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) รายละ อียดดังนี้
ดา นินการ
- ปลี่ยนฝ้า พดาน ติดตั้งฝ้ายิปซั่มบอร์ดหนา
9 มิลลิ มตร คร่าวโลหะชุบสังกะสี พื้นที่ไม่น้อยกว่า
320.00 ตาราง มตร
- รื้อถอนและติดตั้งโคมไฟฟ้าแบบมีตะแกรง
อลูมิ นียมถี่ใบพับ ชนิดติดลอย โคม 2 x 36 วัตต์
ขนาด 30 x 120 ซนติ มตร รวมอุปกรณ์ครบชุด
จานวน 2 ชุด
- รายละ อียดตามประมาณราคา อบจ.ชัยภูมิ
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม
ฉบับที่ 10 หน้า 1-9/15 ข้อ 15
16. โครงการปรับปรุงอาคาร รียนและอาคารประกอบ
โรง รียนมัธยมชัยมงคลรังงาม
พื่อจ่าย ป็นค่าปรับปรุงอาคารโรงอาหาร โรง รียน
มัธยมชัยมงคลรังงาม อา ภอ นินสง่า จังหวัดชัยภูมิ
ตามหนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0810.8/ ว 56 ลงวันที่ 7 มกราคม 2563
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) รายละ อียดดังนี้
ดา นินการ
- ติดตั้งฝ้าฉาบ รียบ ฝ้ายิปซั่มบอร์ดหนา
9 มิลลิ มตร ฉาบ รียบรอยต่อ โครงคร่าวโลหะชุบสังกะสี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 320.00 ตาราง มตร
- รื้อถอนและติดตั้งโคมไฟฟ้าแบบมีตะแกรง
อลูมิ นียมถี่ใบพับ ชนิดติดลอย หลอด LED T8 2 x 18 วัตต์
ขนาด 30 x 120 ซนติ มตร จานวน 4 ชุด
- รายละ อียดตามประมาณราคา อบจ.ชัยภูมิ
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม
ฉบับที่ 10 หน้า 1-9/16 ข้อ 16

จานวน

200,000 บาท

จานวน

200,000 บาท

595
หน้า : 447/459

วันที่พิมพ์ : 2/9/2563 19:14:59

17. โครงการปรับปรุงอาคาร รียนและอาคารประกอบ
โรง รียนมัธยมบ้านแก้งวิทยา
พื่อจ่าย ป็นค่าปรับปรุงอาคาร รียนรวม โรง รียน
มัธยมบ้านแก้งวิทยา อา ภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
ตามหนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0810.8/ ว 56 ลงวันที่ 7 มกราคม 2563
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) รายละ อียดดังนี้
ดา นินการ
- ทพื้นคอนกรีต สริม หล็ก พื้นที่ไม่น้อยกว่า
500.00 ตาราง มตร
- รายละ อียดตามประมาณราคา อบจ.ชัยภูมิ
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม
ฉบับที่ 10 หน้า 1-9/17 ข้อ 17
18. โครงการปรับปรุงอาคาร รียนและอาคารประกอบ
โรง รียนมัธยมหนองศาลา
พื่อจ่าย ป็นค่าปรับปรุงอาคาร รียนชั่วคราว โรง รียน
มัธยมหนองศาลา อา ภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ ตามหนังสือ
กรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8/ ว 56
ลงวันที่ 7 มกราคม 2563 (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
รายละ อียดดังนี้
ดา นินการ
- ปลี่ยนฝ้า พดาน ติดตั้งฝ้ายิปซั่มบอร์ดหนา
9 มิลลิ มตร คร่าวโลหะชุบสังกะสี พื้นที่ไม่น้อยกว่า
320.00 ตาราง มตร
- รื้อถอนและติดตั้งโคมไฟฟ้าแบบมีตะแกรง
อลูมิ นียมถี่ใบพับ ชนิดติดลอย โคม 2 x 36 วัตต์
ขนาด 30 x 120 ซนติ มตร รวมอุปกรณ์ครบชุด
จานวน 2 ชุด
- รายละ อียดตามประมาณราคา อบจ.ชัยภูมิ
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม
ฉบับที่ 10 หน้า 1-9/18 ข้อ 18

จานวน

200,000 บาท

จานวน

200,000 บาท

596
หน้า : 448/459

วันที่พิมพ์ : 2/9/2563 19:14:59

19. โครงการปรับปรุงอาคาร รียนและอาคารประกอบ
โรง รียนลุ่มลาชีนิรมิตวิทยา

จานวน

พื่อจ่าย ป็นค่าปรับปรุงอาคาร รียน 3 ชั้น โรง รียน
ลุ่มลาชีนิรมิตวิทยา อา ภอบ้าน ขว้า จังหวัดชัยภูมิ
ตามหนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0810.8/ ว 56 ลงวันที่ 7 มกราคม 2563
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) รายละ อียดดังนี้
ดา นินการ
- ปลี่ยนฝ้า พดานรอบนอก ติดตั้งฝ้ากระ บื้อง
ซี มนต์ ส้นใยแผ่น รียบหนา 4 มิลลิ มตร คร่าวโลหะชุบ
สังกะสี พื้นที่ไม่น้อยกว่า 279.00 ตาราง มตร
- ทาสีภายใน พื้นที่ไม่น้อยกว่า 279.00 ตาราง มตร
- รายละ อียดตามประมาณราคา อบจ.ชัยภูมิ
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม
ฉบับที่ 10 หน้า 1-9/19 ข้อ 19
20. โครงการปรับปรุงอาคาร รียนและอาคารประกอบ
จานวน
โรง รียนสตรีชัยภูมิ 2
พื่อจ่าย ป็นค่าปรับปรุงอาคาร รียน 1 โรง รียน
สตรีชัยภูมิ 2 อา ภอ มืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
ตามหนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น
ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8/ ว 56 ลงวันที่ 7 มกราคม 2563
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) รายละ อียดดังนี้
ดา นินการ
- ปูกระ บื้อง คลือบ ขนาด 12 x 12 นิ้ว พื้นที่
ไม่น้อยกว่า 192.00 ตาราง มตร
- รายละ อียดตามประมาณราคา อบจ.ชัยภูมิ
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม
ฉบับที่ 10 หน้า 1-9/20 ข้อ 20

200,000 บาท

200,000 บาท

597
หน้า : 449/459

วันที่พิมพ์ : 2/9/2563 19:14:59

21. โครงการปรับปรุงอาคาร รียนและอาคารประกอบ
โรง รียนสระพังวิทยาคม
พื่อจ่าย ป็นค่าปรับปรุงอาคาร รียน 3 ชั้น โรง รียน
สระพังวิทยาคม อา ภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ
ตามหนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0810.8/ ว 56 ลงวันที่ 7 มกราคม 2563
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) รายละ อียดดังนี้
ดา นินการ
- ปลี่ยนฝ้า พดาน ติดตั้งฝ้ายิปซั่มบอร์ดหนา
9 มิลลิ มตร คร่าวโลหะชุบสังกะสี พื้นที่ไม่น้อยกว่า
320.00 ตาราง มตร
- รื้อถอนและติดตั้งโคมไฟฟ้าแบบมีตะแกรง
อลูมิ นียมถี่ใบพับ ชนิดติดลอย โคม 2 x 36 วัตต์
ขนาด 30 x 120 ซนติ มตร รวมอุปกรณ์ครบชุด
จานวน 2 ชุด
- รายละ อียดตามประมาณราคา อบจ.ชัยภูมิ
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม
ฉบับที่ 10 หน้า 1-9/21 ข้อ 21
22. โครงการปรับปรุงอาคาร รียนและอาคารประกอบ
โรง รียนหนองขามวิทยา
พื่อจ่าย ป็นค่าปรับปรุงอาคาร รียนรวม โรง รียน
หนองขามวิทยา อา ภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
ตามหนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0810.8/ ว 56 ลงวันที่ 7 มกราคม 2563
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) รายละ อียดดังนี้
ดา นินการ
- ทพื้นคอนกรีต สริม หล็ก พื้นที่ไม่น้อยกว่า
500.00 ตาราง มตร
- รายละ อียดตามประมาณราคา อบจ.ชัยภูมิ
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม
ฉบับที่ 10 หน้า 1-9/22 ข้อ 22

จานวน

200,000 บาท

จานวน

200,000 บาท

598
หน้า : 450/459

วันที่พิมพ์ : 2/9/2563 19:14:59

23. โครงการปรับปรุงอาคาร รียนและอาคารประกอบ
โรง รียนหนองไผ่วิทยานุสรณ์
พื่อจ่าย ป็นค่าปรับปรุงอาคาร รียน 2 โรง รียน
หนองไผ่วิทยานุสรณ์ อา ภอ มืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
ตามหนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0810.8/ ว 56 ลงวันที่ 7 มกราคม 2563
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) รายละ อียดดังนี้
ดา นินการ
- ปลี่ยนหลังคาลอนคู่ ป็น มทัลชีท แผ่น หล็ก
รีดลอน คลือบอลูซิงค์ หนาไม่น้อยกว่า 0.40 มิลลิ มตร
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 475.00 ตาราง มตร
- รายละ อียดตามประมาณราคา อบจ.ชัยภูมิ
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม
ฉบับที่ 10 หน้า 1-9/23 ข้อ 23
24. โครงการปรับปรุงอาคาร รียนและอาคารประกอบ
โรง รียนหนองสังข์วิทยายน
พื่อจ่าย ป็นค่าปรับปรุงอาคาร รียนรวม โรง รียน
หนองสังข์วิทยายน อา ภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
ตามหนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0810.8/ ว 56 ลงวันที่ 7 มกราคม 2563
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) รายละ อียดดังนี้
ดา นินการ
- ทพื้นคอนกรีต สริม หล็ก พื้นที่ไม่น้อยกว่า
500.00 ตาราง มตร
- รายละ อียดตามประมาณราคา อบจ.ชัยภูมิ
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม
ฉบับที่ 10 หน้า 1-9/24 ข้อ 24

จานวน

200,000 บาท

จานวน

200,000 บาท
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25. โครงการปรับปรุงอาคาร รียนและอาคารประกอบ
โรง รียนห้วยต้อนพิทยาคม
พื่อจ่าย ป็นค่าปรับปรุงอาคาร รียนรวม โรง รียน
ห้วยต้อนพิทยาคม อา ภอ มืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
ตามหนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0810.8/ ว 56 ลงวันที่ 7 มกราคม 2563
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) รายละ อียดดังนี้
ดา นินการ
- ปลี่ยนหลังคาลอนคู่ ป็น มทัลชีท แผ่น หล็ก
รีดลอน คลือบอลูซิงค์ หนาไม่น้อยกว่า 0.40 มิลลิ มตร
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 475.00 ตาราง มตร
- รายละ อียดตามประมาณราคา อบจ.ชัยภูมิ
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม
ฉบับที่ 10 หน้า 1-9/25 ข้อ 25
26. โครงการปรับปรุงอาคาร รียนและอาคารประกอบ
โรง รียนห้วยยางวิทยาคม
พื่อจ่าย ป็นค่าปรับปรุงอาคารโรงอาหาร โรง รียน
ห้วยยางวิทยาคม อา ภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ
ตามหนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0810.8/ ว 56 ลงวันที่ 7 มกราคม 2563
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) รายละ อียดดังนี้
ดา นินการ
- ปลี่ยนหลังคาลอนคู่ ป็น มทัลชีท แผ่น หล็ก
รีดลอน คลือบอลูซิงค์ หนาไม่น้อยกว่า 0.40 มิลลิ มตร
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 475.00 ตาราง มตร
- รายละ อียดตามประมาณราคา อบจ.ชัยภูมิ
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม
ฉบับที่ 10 หน้า 1-9/26 ข้อ 26

จานวน

200,000 บาท

จานวน

200,000 บาท
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร

รวม

600,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

600,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

600,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

จานวน

500,000 บาท

รายจ่าย กี่ยว นื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ ข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ
โครงการส่ง สริมการปลูกพืชตามฤดูกาล ตามแนวทาง ศรษฐกิจพอ
พียง
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการดา นินโครงการส่ง สริม
การปลูกพืชตามฤดูกาล ตามแนวทาง ศรษฐกิจพอ พียง ช่น
ค่าวัสดุ ครื่อง ขียน และอุปกรณ์ ค่าอาหารว่างและ ครื่องดื่ม
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่า ช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ
และค่าใช้จ่ายอื่นที่ กี่ยวข้อง ป็นไปตามระ บียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการ ข้ารับ
การฝึกอบรมของ จ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 2-10/2 ข้อ 2
(กองส่ง สริมคุณภาพชีวิต)
โครงการส่ง สริมการผลิตพืชทางการ กษตรปลอดภัยครบวงจรมุ่งสู่
กษตรอินทรีย์ ตามแนวพระราชดาริ
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการดา นินโครงการส่ง สริม
การผลิตพืชทางการ กษตรปลอดภัยครบวงจรมุ่งสู่ กษตรอินทรีย์
ตามแนวพระราชดาริ ช่น ค่าใช้จ่าย กี่ยวกับการใช้และ
การตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าวัสดุ ครื่อง ขียน และอุปกรณ์
ค่าอาหารว่างและ ครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร
ค่า ช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นที่ กี่ยวข้อง ป็นไป
ตามระ บียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการ ข้ารับการฝึกอบรมของ จ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ. 2557 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
หน้า 2-10/1 ข้อ 1 (กองส่ง สริมคุณภาพชีวิต)
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งานอนุรักษ์แหล่งน้าและป่าไม้

รวม

500,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

500,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

500,000 บาท

โครงการอนุรักษ์พัฒนาปรับปรุงดูแล บารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ จานวน
และสิ่งแวดล้อม

500,000 บาท

รายจ่าย กี่ยว นื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ ข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการดา นินโครงการอนุรักษ์
พัฒนาปรับปรุงดูแล บารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ช่น ค่าพันธุ์ไม้ ต้นไม้ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการ
ปลูกต้นไม้ และค่าใช้จ่ายอื่นที่ กี่ยวข้อง ป็นไปตาม
พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561–2565) หน้า 4-10/1 ข้อ 1
(กองช่าง)
แผนงานงบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
ค่าชาระหนี้ งินต้น
พื่อจ่าย ป็นค่าชาระหนี้ งินต้นของ งินกู้ต่าง ๆ
(กองคลัง) รายละ อียดดังนี้
- งินกู้ธนาคารออมสิน วง งินกู้ 100,000,000 บาท ตาม
สัญญากู้ งิน ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2552 ระยะ วลา 12 ปี ชาระ
งินต้นงวดที่ 10 จานวน 10,000,000 บาท
- งินกู้ธนาคารออมสิน วง งินกู้ 700,000,000 บาท ตาม
สัญญากู้ งิน ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2553 ระยะ วลา 20 ปี ชาระ งิน
ต้นงวดที่ 9 จานวน 39,000,000 บาท

รวม

88,687,767 บาท

รวม

88,687,767 บาท

รวม

88,687,767 บาท

จานวน

49,000,000 บาท
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ค่าชาระดอก บี้ย
พื่อจ่าย ป็นค่าชาระหนี้ดอก บี้ยของ งินกู้ต่าง ๆ
(กองคลัง) รายละ อียดดังนี้
- งินกู้ธนาคารออมสิน วง งินกู้ 100,000,000 บาท
ตามสัญญากู้ งิน ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2552 ระยะ วลา 12
ปี ชาระดอก บี้ย จานวน 362,500 บาท
- งินกู้ธนาคารออมสิน วง งินกู้ 700,000,000 บาท ตาม
สัญญากู้ งิน ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2553 ระยะ วลา 20 ปี ชาระ
ดอก บี้ย จานวน 9,797,000 บาท

จานวน

10,159,500 บาท
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งินสมทบกองทุนประกันสังคม
1. พื่อจ่าย ป็น งินสมทบกองทุนประกันสังคม
สาหรับพนักงานจ้างสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ชัยภูมิ ในอัตราร้อยละ 5 ของรายได้พนักงานจ้าง
ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 และ
หนังสือสานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด
ที่ มท 0809.5/ว 9 ลงวันที่ 28 มกราคม 2557
(กองคลัง 1,807,632 บาท)
2. พื่อจ่าย ป็น งินสมทบกองทุนประกันสังคม
ของพนักงานจ้างโรง รียนในสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม
พ.ศ. 2533 และหนังสือสานักงาน ก.จ. ก.ท. และ
ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 9 ลงวันที่ 28
มกราคม 2557 (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
616,800 บาท)
3. พื่อจ่าย ป็น งินสมทบกองทุนประกันสังคม
ของพนักงานถ่ายโอนสนามกีฬากลาง ตาม
พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533, หนังสือ
สานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท
0809.5/ว 9 ลงวันที่ 28 มกราคม 2557 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว 56
ลงวันที่ 7 มกราคม 2563 (กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 43,980 บาท)

จานวน

2,468,412 บาท
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งินสมทบกองทุน งินทดแทน

จานวน

96,000 บาท

จานวน

5,000,000 บาท

จานวน

455,433 บาท

พื่อจ่าย ป็น งินสมทบกองทุน งินทดแทน ตามพระราช
บัญญัติ งินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 พื่อให้ความคุ้มครอง
แก่ลูกจ้างที่ประสบอันตราย จ็บป่วย ตาย หรือสูญหาย อัน นื่อง
มาจากการทางานให้แก่นายจ้าง โดยตั้งจ่ายในอัตรา ร้อยละ 0.20
ของค่าจ้างโดยประมาณทั้งปี ของพนักงานจ้างในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ รวมทั้งพนักงานจ้างโรง รียนในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ และพนักงานจ้างถ่ายโอน
สนามกีฬากลาง ป็นไปตามหนังสือกรมส่ง สริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4172 ลงวันที่ 24
ธันวาคม 2561 (กองคลัง)
สารองจ่าย
พื่อจ่าย ป็น งินสารองจ่ายสาหรับใช้จ่าย พื่อกรณีฉุก ฉิน
ที่มีสาธารณภัย กิดขึ้นหรือบรร ทาปัญหาความ ดือดร้อนของ
ประชาชน ป็นส่วนรวม หรือกรณีการป้องกันและยับยั้งก่อนการ
กิดสาธารณภัย หรือคาดว่าจะ กิดสาธารณภัยได้ ป็นไป
ตามระ บียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย พื่อช่วย หลือ
ประชาชนตามอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2560 และที่แก้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
(กองแผนและงบประมาณ)
รายจ่ายตามข้อผูกพัน
1. ค่าบารุงสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประ ทศไทย
พื่อจ่าย ป็นค่าบารุงสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่ง
ประ ทศไทย (ในอัตราร้อยละศูนย์จุดหนึ่งของรายได้ไม่รวม งิน
อุดหนุนฯ ของปีงบประมาณที่ผ่านมา) ป็นไปตามระ บียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น กี่ยวกับค่าบารุงสมาคม พ.ศ. 2555 (กองคลัง)
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2. งินสมทบสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

จานวน

4,000,000 บาท

3. ค่าใช้จ่ายในการสง คราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ขององค์การบริหารส่วน จานวน
จังหวัด

1,000,000 บาท

พื่อจ่าย ป็น งินสมทบสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่ง
ชาติ กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดชัยภูมิ ป็นไปตามระ บียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตั้งงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พื่อสมทบกองทุน พ.ศ. 2561 และที่แก้ไข พิ่ม ติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561
-2565) แก้ไขครั้งที่ 6/2563 หน้า 2-4/5 ข้อ 6
(กองส่ง สริมคุณภาพชีวิต)

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการดา นินโครงการสง คราะห์
ผู้ป่วยที่ยากไร้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ พื่อ
สร้างขวัญและกาลังใจให้แก่ผู้ป่วยที่ยากไร้ ให้มีคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น ป็นไปตามระ บียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการสง คราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด พ.ศ.2560 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
หน้า 2-12/1 ข้อ 1 (กองส่ง สริมคุณภาพชีวิต)
งินช่วยพิ ศษ
1. พื่อจ่าย ป็น งินช่วย หลือพิ ศษกรณีข้าราชการ ลูกจ้าง
ประจา และพนักงานจ้างสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ถึงแก่ความตาย (กองคลัง 400,000 บาท)
2. พื่อจ่าย ป็น งินช่วย หลือพิ ศษกรณีข้าราชการครู
พนักงานครู พนักงานจ้าง และข้าราชการบานาญ (ครู)
พนักงานบานาญ (ครู) ถึงแก่ความตาย (3 ท่าของ
งิน ดือน ต็มขั้น) ตามหนังสือกรมส่ง สริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว 56 ลงวันที่
7 มกราคม 2563 และที่ มท 0809.4/ว2042 ลงวันที่
10 กรกฎาคม 2563 (กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 705,000 บาท )

จานวน

1,105,000 บาท
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งินสมทบกองทุนบา หน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)

จานวน

4,615,220 บาท

จานวน

1,558,302 บาท

จานวน

3,830,000 บาท

พื่อจ่าย ป็น งินสมทบกองทุนบา หน็จบานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่นในอัตราร้อยละหนึ่งของประมาณการรายรับของ
งบประมาณรายจ่ายประจาปีโดยไม่รวมรายรับประ ภทพันธบัตร
งินกู้ งินที่มีผู้อุทิศให้ และ งินอุดหนุน ตามมาตรา 6 แห่ง
พระราชบัญญัติบา หน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2500
กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2542) ออกตามความในพระราช
บัญญัติบา หน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500 และ
ระ บียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย งินบา หน็จบานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2546 (กองคลัง)
งินช่วยค่าครองชีพผู้รับบานาญ (ชคบ.)
พื่อจ่าย ป็น งินช่วยค่าครองชีพข้าราชการบานาญองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (กองคลัง)
งินบา หน็จลูกจ้างประจา
1. พื่อจ่าย ป็น งินบา หน็จราย ดือน งินบา หน็จพิ ศษ
ราย ดือนและ งินบา หน็จตกทอดลูกจ้างประจาสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (กองคลัง 2,530,000 บาท)
2. พื่อจ่าย ป็น งินบา หน็จปกติลูกจ้างประจาสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (กองคลัง 1,300,000 บาท)
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งินกองทุนบา หน็จบานาญข้าราชการ (กบข.)

จานวน

5,322,200 บาท

งินสมทบกองทุนสารอง ลี้ยงชีพสาหรับลูกจ้างประจาของส่วนราชการ
จานวน
ซึ่งจดทะ บียนแล้ว (กสจ.)

77,700 บาท

1. พื่อจ่าย ป็น งินสมทบกองทุนบา หน็จบานาญ
ข้าราชการ (กบข.) ของข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัดชัยภูมิ ตาแหน่ง ศึกษานิ ทศก์ โดยจ่าย ป็น
งินสมทบ 3% และ งินชด ชย 2% ข้ากองทุนบา หน็จ
บานาญข้าราชการ (กองคลัง 183,000 บาท)
2. พื่อจ่าย ป็น งินสมทบกองทุนบา หน็จบานาญ
ข้าราชการ (กบข.) โดยจ่าย ป็น งินสมทบ 3% และ
งินชด ชย 2% ข้ากองทุนบา หน็จบานาญข้าราชการ
ของข้าราชการครูถ่ายโอนฯ สังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดชัยภูมิ ตามหนังสือกรมส่ง สริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว 56 ลงวันที่ 7
มกราคม 2563 และที่ มท 0809.4/ว2042 ลงวันที่ 10
กรกฎาคม 2563 (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
5,139,200 บาท)

พื่อจ่าย ป็น งินสมทบกองทุนสารอง ลี้ยงชีพของลูกจ้าง
ประจาที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรง รียนถ่ายโอน (กสจ.) โดยจ่าย ป็น
งินสมทบ 3% ข้ากองทุนสารอง ลี้ยงชีพลูกจ้างประจา
ครูถ่ายโอนฯ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามหนังสือ
กรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว 56
ลงวันที่ 7 มกราคม 2563 และที่ มท 0809.4/ว2042 ลงวันที่
10 กรกฎาคม 2563 (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

งบกลาง

งบกลาง

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

วันที่พิมพ์ : 2/9/2563 19:15:23

3,830,000
1,105,000

งินบา น็จล จางประจา

งินชวยพิ ศษ

49,000,000
2,468,412

77,700

คาชาระ นี้ งินตน

งิน มทบ องทนประ ัน
ังคม

งิน มทบ องทน ารอง ลี้ยง
ชีพ า รับล จางประจาของ
วนราช าร ซึ่งจดทะ บียน
แลว ( จ.)

1,000,000

4,000,000

2. งิน มทบ านั งาน
ลั ประ ัน ขภาพแ ง
ชาติ

3. คาใชจายใน าร
ง คราะ ์ผป่วยที่ยา
ไรขององค์ ารบริ าร
วนจัง วัด

455,433

1. คาบารง มาคม
องค์ ารบริ าร วน
จัง วัดแ งประ ทศไทย

รายจายตามขอผ พัน

10,159,500

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
การโยธา
นันทนาการ

คาชาระดอ บี้ย

แผนงาน

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

นา : 1/98
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งบกลาง

งบกลาง

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

วันที่พิมพ์ : 2/9/2563 19:15:23

1,105,000

งินชวยพิ ศษ

49,000,000
2,468,412

77,700

คาชาระ นี้ งินตน

งิน มทบ องทนประ ัน
ังคม

งิน มทบ องทน ารอง ลี้ยง
ชีพ า รับล จางประจาของ
วนราช าร ซึ่งจดทะ บียน
แลว ( จ.)

1,000,000

4,000,000

2. งิน มทบ านั งาน
ลั ประ ัน ขภาพแ ง
ชาติ

3. คาใชจายใน าร
ง คราะ ์ผป่วยที่ยา
ไรขององค์ ารบริ าร
วนจัง วัด

455,433

1. คาบารง มาคม
องค์ ารบริ าร วน
จัง วัดแ งประ ทศไทย

รายจายตามขอผ พัน

3,830,000

รวม

งินบา น็จล จางประจา

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป
10,159,500

แผนงานการศึกษา

คาชาระดอ บี้ย

แผนงาน

นา : 2/98
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งบบุคลากร

งบกลาง

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจา)

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

งบกลาง

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

วันที่พิมพ์ : 2/9/2563 19:15:24

96,000
4,615,220
5,000,000
1,558,302

งิน มทบ องทน งินทดแทน

งิน มทบ องทนบา น็จ
บานาญขาราช าร วนทอง
ถิ่น ( บท.)

ารองจาย

งินชวยคาครองชีพผรับ
บานาญ (ชคบ.)

67,200
562,020

งิน พิ่มตาง ๆของพนั งาน
จาง

14,622,487

งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งาน

คาตอบแทนพนั งานจาง

งินคาตอบแทนพิ ศษ
นาย /รองนาย

งิน ดือนนาย /รองนาย

งิน ดือน ลขาน าร/ที่ปรึ ษา
นาย องค์ ารบริ าร วน
จัง วัด

งินคาตอบแทน มาชิ ภา
องค์ รป ครอง วนทองถิ่น

งินคาตอบแทนประจา
ตาแ นงนาย /รองนาย

5,322,200

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
การโยธา
นันทนาการ

งิน องทนบา น็จบานาญขา
ราช าร ( บข.)

แผนงาน

70,260

83,100

2,892,286

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

นา : 3/98
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งบบุคลากร

งบกลาง

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจา)

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

งบกลาง

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

วันที่พิมพ์ : 2/9/2563 19:15:24

390,000
13,065,131

16,241,031
28,406,800
1,323,820

งินคาตอบแทนพิ ศษ
นาย /รองนาย

คาตอบแทนพนั งานจาง

งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งาน

งิน พิ่มตาง ๆของพนั งาน
จาง

702,000

765,960

1,765,800

งิน ดือนนาย /รองนาย

966,240

งิน ดือน ลขาน าร/ที่ปรึ ษา
นาย องค์ ารบริ าร วน
จัง วัด

390,000

งินคาตอบแทนประจา
ตาแ นงนาย /รองนาย

2,658,100

29,323,060

46,820,935

390,000

1,765,800

966,240

8,664,480

1,558,302

งินชวยคาครองชีพผรับ
บานาญ (ชคบ.)

8,664,480

5,000,000

ารองจาย

งินคาตอบแทน มาชิ ภา
องค์ รป ครอง วนทองถิ่น

4,615,220

งิน มทบ องทนบา น็จ
บานาญขาราช าร วนทอง
ถิ่น ( บท.)

390,000

96,000

รวม

งิน มทบ องทน งินทดแทน

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป
5,322,200

แผนงานการศึกษา

งิน องทนบา น็จบานาญขา
ราช าร ( บข.)

แผนงาน

นา : 4/98
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งบดาเนินงาน

งบบุคลากร

ค่าใช้สอย

ค่าตอบแทน

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจา)

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

วันที่พิมพ์ : 2/9/2563 19:15:24

3. คาโฆษณาและ ผย
แพร

2. คา ชาทรัพย์ ิน

2. คา ชาทรพย์ ิน

2. คาจาง มาบริ าร

1. คาใชจายใน าร
ดา นินคดีตามคา
พิพา ษา

1. คาจาง มาบริ าร

รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร

คาตอบแทน ารปฏิบัติงาน
นอ วลาราช าร

คา ชาบาน

คาตอบแทนผปฏิบัติราช าร
อัน ป็นประโยชน์แ องค์ ร
ป ครอง วนทองถิ่น

คา บี้ยประชม

157,600

2,000,000

500,000

175,200

งินประจาตาแ นง

งินชวย ลือ ารศึ ษาบตร

3,762,830

16,564,973

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
การโยธา
นันทนาการ

คาจางล จางประจา

งินวิทยฐานะ

งิน ดือนพนั งาน

แผนงาน

42,000

200,000

500,000

121,200

7,114,169

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

291,768,000

แผนงานสาธารณ
สุข

นา : 5/98
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งบดาเนินงาน

งบบุคลากร

ค่าใช้สอย

ค่าตอบแทน

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจา)

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

วันที่พิมพ์ : 2/9/2563 19:15:24

3,756,000
121,200

คาจางล จางประจา

งินประจาตาแ นง

1,200,000

42,000

2. คา ชาทรัพย์ ิน

3. คาโฆษณาและ ผย
แพร

72,000

2. คา ชาทรพย์ ิน

10,000

1,030,000

4,040,404
42,000

7,050,000

2. คาจาง มาบริ าร

1. คาใชจายใน าร
ดา นินคดีตามคา
พิพา ษา

1. คาจาง มาบริ าร

รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร

5,800,000

คาตอบแทน ารปฏิบัติงาน
นอ วลาราช าร
400,000

2,500,000

33,647,430

50,000

1,000,000

1,040,400

571,001

48,864,142

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

คา ชาบาน

คาตอบแทนผปฏิบัติราช าร
อัน ป็นประโยชน์แ องค์ ร
ป ครอง วนทองถิ่น

คา บี้ยประชม
595,100

37,322,400

งินวิทยฐานะ

งินชวย ลือ ารศึ ษาบตร

304,868,044

แผนงานการศึกษา

งิน ดือนพนั งาน

แผนงาน

1,200,000

283,600

72,000

4,040,404

10,000

10,280,000

7,200,000

2,500,000

326,010,530

50,000

1,000,000

1,458,000

8,089,831

37,322,400

377,411,328

รวม

นา : 6/98

613

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

วันที่พิมพ์ : 2/9/2563 19:15:24

คาใชจายใน ารฝึ
อบรม ัมมนา

คาใชจายใน าร ดินทาง
ไปราช าร

คาใชจายโครง าร
พัฒนา ลั ตร ถาน
ศึ ษาตามมาตรฐาน าร
รียนรและตัวชี้วัด(ฉบับ
ปรับปรง พ.ศ. 2560)

คาชดใชคา ีย าย รือ
คา ินไ มทดแทน

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ าร
ปฏิบัติราช ารที่ไม ขา
ลั ษณะรายจาย มวดอื่นๆ

รายจาย ี่ยว ับ ารรับรอง
และพิธี าร

คา าจัด ิ่งปฏิ ล

5. คาบอ รับวาร าร

5. คาถาย อ าร

4. คา บี้ยประ ัน

4. คา ชาทรัพย์ ิน

3. คาบอ รับวาร าร

3. คาธรรม นียมตางๆ

แผนงาน

1,000,000

33,600

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
การโยธา
นันทนาการ

200,000

20,000

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

นา : 7/98

614

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

วันที่พิมพ์ : 2/9/2563 19:15:24

30,000

350,000

300,000

คาใชจายใน าร ดินทาง
ไปราช าร

คาใชจายใน ารฝึ
อบรม ัมมนา

297,000

คาใชจายโครง าร
พัฒนา ลั ตร ถาน
ศึ ษาตามมาตรฐาน าร
รียนรและตัวชี้วัด(ฉบับ
ปรับปรง พ.ศ. 2560)

คาชดใชคา ีย าย รือ
คา ินไ มทดแทน

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ าร
ปฏิบัติราช ารที่ไม ขา
ลั ษณะรายจาย มวดอื่นๆ

6,300,000

2,162,000

500,000

6,300,000

3,662,000

297,000

500,000

2,880,000

2,800,000

30,000

5. คาบอ รับวาร าร

60,000

350,000

5. คาถาย อ าร

100,000

รายจาย ี่ยว ับ ารรับรอง
และพิธี าร

100,000

4. คา บี้ยประ ัน

99,600

8,100

70,000

33,600

99,600

4. คา ชาทรัพย์ ิน

รวม

คา าจัด ิ่งปฏิ ล

8,100

3. คาบอ รับวาร าร

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป
70,000

แผนงานการศึกษา

3. คาธรรม นียมตางๆ

แผนงาน

นา : 8/98

615

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

วันที่พิมพ์ : 2/9/2563 19:15:24

คาใชจายใน าร ง ริม
องค์ รป ครอง วนทอง
ถิ่นที่จัดทาแผน
พัฒนา ารศึ ษาดี ดน
ระดับองค์ รป ครอง
วนทองถิ่น

คาใชจายใน าร ง ริม
ารจัด า ื่อ าร รียน
าร อนตาม ลั ตร
า รับโรง รียนขนาด
ล็ ัง ัดองค์ ร
ป ครอง วนทองถิ่น

คาใชจายใน าร ลือ ตั้ง

คาใชจายใน ารรณรงค์
ารป้อง ันยา พติดใน
ถานศึ ษา า รับ จา
นาที่ อปท.

คาใชจายใน ารรณรงค์
ารป้อง ันยา พติดใน
ถานศึ ษา า รับคร
แ นนา

คาใชจายใน ารพัฒนา
บคลา รผรับผิดชอบ
ดแล นาม ีฬาถายโอน
ระดับจัง วัด

แผนงาน

12,000

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
การโยธา
นันทนาการ
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

นา : 9/98

616

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

วันที่พิมพ์ : 2/9/2563 19:15:24

1,400,000

50,000

คาใชจายใน าร ง ริม
ารจัด า ื่อ าร รียน
าร อนตาม ลั ตร
า รับโรง รียนขนาด
ล็ ัง ัดองค์ ร
ป ครอง วนทองถิ่น

คาใชจายใน าร ง ริม
องค์ รป ครอง วนทอง
ถิ่นที่จัดทาแผน
พัฒนา ารศึ ษาดี ดน
ระดับองค์ รป ครอง
วนทองถิ่น

คาใชจายใน าร ลือ ตั้ง
8,972,570

3,000

คาใชจายใน ารรณรงค์
ารป้อง ันยา พติดใน
ถานศึ ษา า รับ จา
นาที่ อปท.

50,000

1,400,000

8,972,570

3,000

78,000

78,000

รวม

คาใชจายใน ารรณรงค์
ารป้อง ันยา พติดใน
ถานศึ ษา า รับคร
แ นนา

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

12,000

แผนงานการศึกษา

คาใชจายใน ารพัฒนา
บคลา รผรับผิดชอบ
ดแล นาม ีฬาถายโอน
ระดับจัง วัด

แผนงาน

นา : 10/98

617

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

วันที่พิมพ์ : 2/9/2563 19:15:24

โครง าร “วันองค์ าร
บริ าร วนจัง วัด”
องค์ ารบริ าร วน
จัง วัดชัยภมิ

คาใชจายในโครง าร
อบรม ัมมนา “ ารจัด
ระบบประ ันคณภาพ
ารศึ ษาภายใน ถาน
ศึ ษาขั้นพื้นฐานของ
องค์ รป ครอง วนทอง
ถิ่นตาม ฎ ระทรวง าร
ประ ันคณภาพ าร
ศึ ษา พ.ศ. 2561”

คาใชจายในโครง าร
อบรม ชิงปฏิบัติ าร พื่อ
จัดทา ลั ตร ถาน
ศึ ษาตาม ลั ตร าร
ศึ ษาขั้นพื้นฐานปรับ
ปรงใ ม

คาใชจายในโครง าร
ริม รางคณธรรม
จริยธรรมใน ถานศึ ษา
ัง ัดองค์ รป ครอง
วนทองถิ่นประจาปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2564

แผนงาน

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
การโยธา
นันทนาการ
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

นา : 11/98

618

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

วันที่พิมพ์ : 2/9/2563 19:15:24

โครง าร “วันองค์ าร
บริ าร วนจัง วัด”
องค์ ารบริ าร วน
จัง วัดชัยภมิ

1,166,000

540,000

คาใชจายในโครง าร
อบรม ชิงปฏิบัติ าร พื่อ
จัดทา ลั ตร ถาน
ศึ ษาตาม ลั ตร าร
ศึ ษาขั้นพื้นฐานปรับ
ปรงใ ม

คาใชจายในโครง าร
อบรม ัมมนา “ ารจัด
ระบบประ ันคณภาพ
ารศึ ษาภายใน ถาน
ศึ ษาขั้นพื้นฐานของ
องค์ รป ครอง วนทอง
ถิ่นตาม ฎ ระทรวง าร
ประ ันคณภาพ าร
ศึ ษา พ.ศ. 2561”

24,000

แผนงานการศึกษา

คาใชจายในโครง าร
ริม รางคณธรรม
จริยธรรมใน ถานศึ ษา
ัง ัดองค์ รป ครอง
วนทองถิ่นประจาปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2564

แผนงาน

300,000

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

24,000

300,000

1,166,000

540,000

รวม

นา : 12/98

619

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

วันที่พิมพ์ : 2/9/2563 19:15:24

312,000

โครง าร ารศึ ษา พื่อ
ตอตาน ารใชยา พติด
ใน ด็ นั รียน
(โครง าร D.A.R.E
ประ ทศไทย) ตอ นื่อง

โครง าร ขาคาย TO
BE NUMBER ONE

156,000

500,000

โครง าร TO BE
NUMBER ONE รณรงค์
ป้อง ันและแ ไข
ปัญ ายา พติด
(ม รรมรวมพล มาชิ
TO BE NUMBER ONE)

โครง ารขับ คลื่อน
ปรัชญาของ ศรษฐ ิจ
พอ พียง ถานศึ ษาใน
ัง ัดองค์ ารบริ าร
วนจัง วัดชัยภมิ

130,000

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
การโยธา
นันทนาการ

โครง าร CPM
Healthcare ศนย์
ติดตาม ขภาพ ชิง
ป้อง ันผ งอาย

แผนงาน
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

นา : 13/98

620

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

วันที่พิมพ์ : 2/9/2563 19:15:24

156,000

500,000

โครง ารขับ คลื่อน
ปรัชญาของ ศรษฐ ิจ
พอ พียง ถานศึ ษาใน
ัง ัดองค์ ารบริ าร
วนจัง วัดชัยภมิ

โครง าร ขาคาย TO
BE NUMBER ONE

312,000

โครง าร ารศึ ษา พื่อ
ตอตาน ารใชยา พติด
ใน ด็ นั รียน
(โครง าร D.A.R.E
ประ ทศไทย) ตอ นื่อง

500,000

500,000

รวม

โครง าร TO BE
NUMBER ONE รณรงค์
ป้อง ันและแ ไข
ปัญ ายา พติด
(ม รรมรวมพล มาชิ
TO BE NUMBER ONE)

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

130,000

แผนงานการศึกษา

โครง าร CPM
Healthcare ศนย์
ติดตาม ขภาพ ชิง
ป้อง ันผ งอาย

แผนงาน

นา : 14/98

621

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

วันที่พิมพ์ : 2/9/2563 19:15:24

100,000

โครง ารจัด ิจ รรม
พื่อ ง ริม ารทอง
ที่ยว วน าธารณะ
นองปลา ฒา

โครง ารจัด ิจ รรมวัน
คร

100,000

1,000,000

300,000

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
การโยธา
นันทนาการ

โครง ารจัด ารแขงขัน
ฟตบอล “อาวโ คัพ”
จัง วัดชัยภมิ

โครง าร ครือขายนั
รียน D.A.R.E องค์ าร
บริ าร วนจัง วัด
ชัยภมิ

โครง ารแขงขัน นยนต์
โดยองค์ ารบริ าร วน
จัง วัดชัยภมิ

โครง ารแขงขันคน ง
ในโรง รียน ัง ัด
องค์ ารบริ าร วน
จัง วัดชัยภมิ

โครง ารแขงขัน ีฬานั
รียนองค์ รป ครอง
วนทองถิ่นแ ง
ประ ทศไทย

แผนงาน
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

นา : 15/98

622

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

วันที่พิมพ์ : 2/9/2563 19:15:24

300,000

100,000

100,000

300,000

โครง าร ครือขายนั
รียน D.A.R.E องค์ าร
บริ าร วนจัง วัด
ชัยภมิ

โครง ารจัด ารแขงขัน
ฟตบอล “อาวโ คัพ”
จัง วัดชัยภมิ

โครง ารจัด ิจ รรม
พื่อ ง ริม ารทอง
ที่ยว วน าธารณะ
นองปลา ฒา

โครง ารจัด ิจ รรมวัน
คร
300,000

500,000

โครง ารแขงขัน นยนต์
โดยองค์ ารบริ าร วน
จัง วัดชัยภมิ
500,000

300,000

300,000

รวม

โครง ารแขงขันคน ง
ในโรง รียน ัง ัด
องค์ ารบริ าร วน
จัง วัดชัยภมิ

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

1,000,000

แผนงานการศึกษา

โครง ารแขงขัน ีฬานั
รียนองค์ รป ครอง
วนทองถิ่นแ ง
ประ ทศไทย

แผนงาน

นา : 16/98

623

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

วันที่พิมพ์ : 2/9/2563 19:15:24

100,000

โครง ารจัดทาทะ บียน
ปราชญ์ชาวบาน

โครง าร ฉลิมพระ
ชนมพรรษา ทิดไทองค์
ราชินี ม ด็จพระนาง จา
ทิดา
พัชร ธาพิมลลั ษณ
พระบรมราชินี

โครง าร ฉลิมพระ
ชนมพรรษา ทิดไทองค์
ราชินี
ม ด็จพระนาง จา
ิริ ิติ์ พระบรม
ราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปี
ลวง

500,000

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
การโยธา
นันทนาการ

โครง ารจัด ิจ รรม ง
ริม ารจัดงาน “
ทศ าลทอง ที่ยวดอ
ระ จียวบาน” จัง วัด
ชัยภมิ

แผนงาน
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

นา : 17/98

624

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

วันที่พิมพ์ : 2/9/2563 19:15:24

500,000

500,000

500,000

โครง าร ฉลิมพระ
ชนมพรรษา ทิดไทองค์
ราชินี
ม ด็จพระนาง จา
ิริ ิติ์ พระบรม
ราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปี
ลวง

โครง าร ฉลิมพระ
ชนมพรรษา ทิดไทองค์
ราชินี ม ด็จพระนาง จา
ทิดา
พัชร ธาพิมลลั ษณ
พระบรมราชินี

500,000

100,000

รวม

โครง ารจัดทาทะ บียน
ปราชญ์ชาวบาน

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

500,000

แผนงานการศึกษา

โครง ารจัด ิจ รรม ง
ริม ารจัดงาน “
ทศ าลทอง ที่ยวดอ
ระ จียวบาน” จัง วัด
ชัยภมิ

แผนงาน

นา : 18/98

625

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

วันที่พิมพ์ : 2/9/2563 19:15:24

โครง ารติดตามและ
ประ มินผลแผนพัฒนา
องค์ ารบริ าร วน
จัง วัดชัยภมิ

โครง ารตน ลา
ประชาธิปไตย ใฝ่ใจ
รียนร ลั ปรัชญา
ศรษฐ ิจพอ พียง

โครง าร ดินธรรม
ยาตรา ฟื้นฟชีวิตและ
ธรรมชาติ
ลมน้าลาปะทาว

โครง ารชวย ลือ
ประชาชนตามอานาจ
นาที่ขององค์ าร
บริ าร วนจัง วัด
ชัยภมิ

โครง าร ฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาท ม
ด็จพระปร มนทรรามา
ธิบดี
ศรี ินทรม าวชิราลง ร
ณ พระวชิร ลา จาอย
ัว รัช าลที่ 10

แผนงาน

50,000

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
การโยธา
นันทนาการ

100,000

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

นา : 19/98

626

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

วันที่พิมพ์ : 2/9/2563 19:15:24

400,000

โครง ารติดตามและ
ประ มินผลแผนพัฒนา
องค์ ารบริ าร วน
จัง วัดชัยภมิ

400,000

200,000

200,000

100,000

500,000

รวม

โครง ารตน ลา
ประชาธิปไตย ใฝ่ใจ
รียนร ลั ปรัชญา
ศรษฐ ิจพอ พียง

500,000

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

50,000

แผนงานการศึกษา

โครง าร ดินธรรม
ยาตรา ฟื้นฟชีวิตและ
ธรรมชาติ
ลมน้าลาปะทาว

โครง ารชวย ลือ
ประชาชนตามอานาจ
นาที่ขององค์ าร
บริ าร วนจัง วัด
ชัยภมิ

โครง าร ฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาท ม
ด็จพระปร มนทรรามา
ธิบดี
ศรี ินทรม าวชิราลง ร
ณ พระวชิร ลา จาอย
ัว รัช าลที่ 10

แผนงาน

นา : 20/98

627

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

วันที่พิมพ์ : 2/9/2563 19:15:24

โครง ารประชม
ประชาคมทองถิ่นของ
องค์ ารบริ าร วน
จัง วัดชัยภมิ

โครง ารประชาธิปไตย
ับวิถีชีวิตใ มของ ด็
ยาวชนภายใตไทย
แลนด์ 4.0

โครง ารประ วดโครง
งานนั รียน ัง ัด
องค์ ารบริ าร วน
จัง วัดชัยภมิ

โครง ารบานนี้มีรั
"คายครอบครัวอบอน"

โครง ารบริ ารจัด าร
ขยะอันตรายจัง วัด
ชัยภมิ

โครง ารในน้ามีปลา
ชาวประชามี ขจัง วัด
ชัยภมิ

แผนงาน

300,000

110,000

500,000

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
การโยธา
นันทนาการ
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

นา : 21/98

628

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

วันที่พิมพ์ : 2/9/2563 19:15:24

100,000

500,000

โครง ารประชม
ประชาคมทองถิ่นของ
องค์ ารบริ าร วน
จัง วัดชัยภมิ

500,000

100,000

100,000

โครง ารประ วดโครง
งานนั รียน ัง ัด
องค์ ารบริ าร วน
จัง วัดชัยภมิ

โครง ารประชาธิปไตย
ับวิถีชีวิตใ มของ ด็
ยาวชนภายใตไทย
แลนด์ 4.0

300,000

โครง ารบานนี้มีรั
"คายครอบครัวอบอน"

100,000

500,000

รวม

โครง ารบริ ารจัด าร
ขยะอันตรายจัง วัด
ชัยภมิ

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

110,000

แผนงานการศึกษา

โครง ารในน้ามีปลา
ชาวประชามี ขจัง วัด
ชัยภมิ

แผนงาน

นา : 22/98

629

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

วันที่พิมพ์ : 2/9/2563 19:15:24

โครง ารป้อง ันและ
บรร ทา าธารณภัย

โครง ารป้อง ันและ
แ ไขปัญ ายา พติด

โครง ารปรับ ปลี่ยน
พฤติ รรม ขภาพ พื่อ
ารป้อง ันโรค รื้อรัง
จัง วัดชัยภมิ

โครง ารประ านแผน
พัฒนาทองถิ่น ของ
องค์ รป ครอง วนทอง
ถิ่น
ใน ขตจัง วัดชัยภมิ

โครง ารประ านแผน
พัฒนา ารศึ ษาของ
องค์ รป ครอง วนทอง
ถิ่นใน ขตจัง วัดชัยภมิ

โครง ารประ มิน
คณภาพภายใน ถาน
ศึ ษาใน ัง ัดองค์ าร
บริ าร วนจัง วัด
ชัยภมิ

แผนงาน

1,000,000

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
การโยธา
นันทนาการ
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

300,000

แผนงานสาธารณ
สุข

นา : 23/98

630

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

วันที่พิมพ์ : 2/9/2563 19:15:24

50,000

โครง ารประ านแผน
พัฒนา ารศึ ษาของ
องค์ รป ครอง วนทอง
ถิ่นใน ขตจัง วัดชัยภมิ

100,000

โครง ารป้อง ันและ
บรร ทา าธารณภัย

100,000

1,000,000

โครง ารป้อง ันและ
แ ไขปัญ ายา พติด

1,000,000

50,000

350,000

รวม

300,000

1,000,000

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

โครง ารปรับ ปลี่ยน
พฤติ รรม ขภาพ พื่อ
ารป้อง ันโรค รื้อรัง
จัง วัดชัยภมิ

โครง ารประ านแผน
พัฒนาทองถิ่น ของ
องค์ รป ครอง วนทอง
ถิ่น
ใน ขตจัง วัดชัยภมิ

350,000

แผนงานการศึกษา

โครง ารประ มิน
คณภาพภายใน ถาน
ศึ ษาใน ัง ัดองค์ าร
บริ าร วนจัง วัด
ชัยภมิ

แผนงาน

นา : 24/98

631

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

วันที่พิมพ์ : 2/9/2563 19:15:24

โครง ารฝึ อบรม
พัฒนาศั ยภาพ ารใ
บริ ารดานที่พั พื่อ ง
ริม ารทอง ที่ยว
จัง วัดชัยภมิ

โครง ารฝึ อบรม
ปฐมนิ ทศขาราช าร ขา
ราช ารคร
และพนั งานจาง (ใ ม)
ขององค์ ารบริ าร วน
จัง วัดชัยภมิ

โครง ารฝึ อบรม าร
ริม รางคณธรรม
จริยธรรมใน ารทางาน
า รับบคลา รองค์ าร
บริ าร วนจัง วัด
ชัยภมิ

โครง ารผนา ารศึ ษา
ยคใ ม ใจตื่นร

โครง ารป้อง ันและลด
อบัติ ตทางถนนในชวง
ทศ าล

แผนงาน

200,000

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
การโยธา
นันทนาการ
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

นา : 25/98

632

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

วันที่พิมพ์ : 2/9/2563 19:15:24

โครง ารฝึ อบรม
พัฒนาศั ยภาพ ารใ
บริ ารดานที่พั พื่อ ง
ริม ารทอง ที่ยว
จัง วัดชัยภมิ

โครง ารฝึ อบรม
ปฐมนิ ทศขาราช าร ขา
ราช ารคร
และพนั งานจาง (ใ ม)
ขององค์ ารบริ าร วน
จัง วัดชัยภมิ

โครง ารฝึ อบรม าร
ริม รางคณธรรม
จริยธรรมใน ารทางาน
า รับบคลา รองค์ าร
บริ าร วนจัง วัด
ชัยภมิ

โครง ารผนา ารศึ ษา
ยคใ ม ใจตื่นร

โครง ารป้อง ันและลด
อบัติ ตทางถนนในชวง
ทศ าล

แผนงาน

300,000

แผนงานการศึกษา

200,000

711,700

530,000

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

200,000

711,700

530,000

300,000

200,000

รวม

นา : 26/98

633

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

วันที่พิมพ์ : 2/9/2563 19:15:24

โครง ารฝึ อบรม ลั
ตรวิชาผ า ับล ือ
ามัญรนใ ญขั้นความร
ชั้น ง (A.T.C)

โครง ารฝึ อบรม
ัมมนาและ/ รือศึ ษา
ดงาน พื่อพัฒนา
ศั ยภาพ
บคลา ร และ พิ่ม
ประ ิทธิภาพใน าร
ปฏิบัติงาน ขององค์ าร
บริ าร วนจัง วัด
ชัยภมิ

โครง ารฝึ อบรม พื่อ
พัฒนาศั ยภาพและ
ทั ษะทางวิชาชีพตาม
ายงาน

โครง ารฝึ อบรม
พัฒนาศั ยภาพผ
ประ อบ ารดานอา าร
พื่อ ง ริม ารทอง
ที่ยวจัง วัดชัยภมิ

แผนงาน

200,000

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
การโยธา
นันทนาการ
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

นา : 27/98

634

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

วันที่พิมพ์ : 2/9/2563 19:15:24

โครง ารฝึ อบรม ลั
ตรวิชาผ า ับล ือ
ามัญรนใ ญขั้นความร
ชั้น ง (A.T.C)
300,000

2,000,000

โครง ารฝึ อบรม
ัมมนาและ/ รือศึ ษา
ดงาน พื่อพัฒนา
ศั ยภาพ
บคลา ร และ พิ่ม
ประ ิทธิภาพใน าร
ปฏิบัติงาน ขององค์ าร
บริ าร วนจัง วัด
ชัยภมิ

300,000

2,000,000

1,164,500

1,164,500

รวม

โครง ารฝึ อบรม พื่อ
พัฒนาศั ยภาพและ
ทั ษะทางวิชาชีพตาม
ายงาน

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

200,000

แผนงานการศึกษา

โครง ารฝึ อบรม
พัฒนาศั ยภาพผ
ประ อบ ารดานอา าร
พื่อ ง ริม ารทอง
ที่ยวจัง วัดชัยภมิ

แผนงาน

นา : 28/98

635

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

วันที่พิมพ์ : 2/9/2563 19:15:24

200,000

โครง ารฝึ อบรมใ
ความร ารพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ชมชน พื่อ ง
ริม
ารทอง ที่ยวจัง วัด
ชัยภมิ

โครง ารพัฒนา ารวัด
และประ มินผล าร
รียนร ตาม ลั ตร
แ น ลาง ารศึ ษาขั้น
พื้นฐาน พ.ศ.2551 ของ
ถานศึ ษา ัง ัด
องค์ ารบริ าร วน
จัง วัดชัยภมิ

โครง ารพัฒนา ารจัด
ทาแผนพัฒนา ารศึ ษา
ของโรง รียนใน ัง ัด
องค์ ารบริ าร วน
จัง วัดชัยภมิ

200,000

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
การโยธา
นันทนาการ

โครง ารฝึ อบรมใ
ความร าร ป็น จาบาน
ที่ดี พื่อ ง ริม ารทอง
ที่ยวจัง วัดชัยภมิ

แผนงาน
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

นา : 29/98

636

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

วันที่พิมพ์ : 2/9/2563 19:15:24

300,000

300,000

200,000

โครง ารพัฒนา ารจัด
ทาแผนพัฒนา ารศึ ษา
ของโรง รียนใน ัง ัด
องค์ ารบริ าร วน
จัง วัดชัยภมิ

โครง ารพัฒนา ารวัด
และประ มินผล าร
รียนร ตาม ลั ตร
แ น ลาง ารศึ ษาขั้น
พื้นฐาน พ.ศ.2551 ของ
ถานศึ ษา ัง ัด
องค์ ารบริ าร วน
จัง วัดชัยภมิ

200,000

200,000

รวม

โครง ารฝึ อบรมใ
ความร ารพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ชมชน พื่อ ง
ริม
ารทอง ที่ยวจัง วัด
ชัยภมิ

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

200,000

แผนงานการศึกษา

โครง ารฝึ อบรมใ
ความร าร ป็น จาบาน
ที่ดี พื่อ ง ริม ารทอง
ที่ยวจัง วัดชัยภมิ

แผนงาน

นา : 30/98

637

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

วันที่พิมพ์ : 2/9/2563 19:15:24

โครง ารพัฒนา
ศั ยภาพ ลมทอผาฝ้าย
และผาไ มมัด มี่
จัง วัดชัยภมิ

โครง ารพัฒนารปแบบ
าร อน STEM
Education ถานศึ ษา
ใน ัง ัดองค์ ารบริ าร
วนจัง วัดชัยภมิ

300,000

500,000

โครง ารพัฒนา ครือ
ขาย มาชิ TO BE
NUMBER ONE

โครง ารพัฒนานวัต
รรม าร รียนร
ระบวน ารจัด าร
รียน าร อน ถาน
ศึ ษาใน ัง ัดองค์ าร
บริ าร วนจัง วัด
ชัยภมิ

200,000

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
การโยธา
นันทนาการ

โครง ารพัฒนาคณภาพ
ชีวิต ด็ และ ยาวชน
จัง วัดชัยภมิ

แผนงาน
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

นา : 31/98

638

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

วันที่พิมพ์ : 2/9/2563 19:15:24

โครง ารพัฒนา
ศั ยภาพ ลมทอผาฝ้าย
และผาไ มมัด มี่
จัง วัดชัยภมิ

โครง ารพัฒนารปแบบ
าร อน STEM
Education ถานศึ ษา
ใน ัง ัดองค์ ารบริ าร
วนจัง วัดชัยภมิ
50,000

300,000

50,000

300,000

โครง ารพัฒนานวัต
รรม าร รียนร
ระบวน ารจัด าร
รียน าร อน ถาน
ศึ ษาใน ัง ัดองค์ าร
บริ าร วนจัง วัด
ชัยภมิ
300,000

500,000

รวม

โครง ารพัฒนา ครือ
ขาย มาชิ TO BE
NUMBER ONE

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

200,000

แผนงานการศึกษา

โครง ารพัฒนาคณภาพ
ชีวิต ด็ และ ยาวชน
จัง วัดชัยภมิ

แผนงาน

นา : 32/98

639

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

วันที่พิมพ์ : 2/9/2563 19:15:24

300,000

โครง ารพัฒนา
ศั ยภาพ ลมแปรรป
ผลิตภัณฑ์จา วัตถดิบ
ในทองถิ่น

โครง ารพัฒนา
ศั ยภาพดาน ทคโนโลยี
ใ ับบคลา รองค์ าร
บริ าร วนจัง วัด
ชัยภมิ

โครง ารพัฒนา
ศั ยภาพครและ
บคลา รทาง ารศึ ษา
ชมชน าร รียนรทาง
วิชาชีพ (Professional
Learning Community
: PLC)

โครง ารพัฒนา
ศั ยภาพ ารจัดทาแผน
พัฒนาองค์ ารบริ าร
วนจัง วัดชัยภมิ

300,000

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
การโยธา
นันทนาการ

โครง ารพัฒนา
ศั ยภาพ ลมแปรรปผล
ผลิตทาง าร ษตร
จัง วัดชัยภมิ

แผนงาน
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

นา : 33/98

640

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

วันที่พิมพ์ : 2/9/2563 19:15:24

โครง ารพัฒนา
ศั ยภาพดาน ทคโนโลยี
ใ ับบคลา รองค์ าร
บริ าร วนจัง วัด
ชัยภมิ

โครง ารพัฒนา
ศั ยภาพครและ
บคลา รทาง ารศึ ษา
ชมชน าร รียนรทาง
วิชาชีพ (Professional
Learning Community
: PLC)
100,000

300,000

300,000

100,000

1,000,000

โครง ารพัฒนา
ศั ยภาพ ารจัดทาแผน
พัฒนาองค์ ารบริ าร
วนจัง วัดชัยภมิ
1,000,000

300,000

รวม

โครง ารพัฒนา
ศั ยภาพ ลมแปรรป
ผลิตภัณฑ์จา วัตถดิบ
ในทองถิ่น

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

300,000

แผนงานการศึกษา

โครง ารพัฒนา
ศั ยภาพ ลมแปรรปผล
ผลิตทาง าร ษตร
จัง วัดชัยภมิ

แผนงาน

นา : 34/98

641

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

วันที่พิมพ์ : 2/9/2563 19:15:24

300,000

500,000

โครง ารพัฒนา
ศั ยภาพ ินคา นึ่ง
ตาบล นึ่งผลิตภัณฑ์
OTOP จัง วัดชัยภมิ

โครง ารพัฒนา
ศั ยภาพอา า มัคร
าธารณ ขประจา ม
บาน (อ ม.) จัง วัด
ชัยภมิ

โครง ารพัฒนา ราง
ริมประชาธิปไตยและ
ารมี วนรวมของ
ประชาชน

โครง ารพัฒนา
มรรถนะคณะ
รรม าร ถานศึ ษา
ขั้นพื้นฐานโรง รียน
ัง ัดองค์ ารบริ าร
วนจัง วัดชัยภมิ

500,000

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
การโยธา
นันทนาการ

โครง ารพัฒนา
ศั ยภาพ ตรีจัง วัด
ชัยภมิ

แผนงาน
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

นา : 35/98

642

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

วันที่พิมพ์ : 2/9/2563 19:15:24

โครง ารพัฒนา ราง
ริมประชาธิปไตยและ
ารมี วนรวมของ
ประชาชน

160,000

500,000

500,000

160,000

500,000

โครง ารพัฒนา
ศั ยภาพอา า มัคร
าธารณ ขประจา ม
บาน (อ ม.) จัง วัด
ชัยภมิ

โครง ารพัฒนา
มรรถนะคณะ
รรม าร ถานศึ ษา
ขั้นพื้นฐานโรง รียน
ัง ัดองค์ ารบริ าร
วนจัง วัดชัยภมิ

300,000

รวม

โครง ารพัฒนา
ศั ยภาพ ินคา นึ่ง
ตาบล นึ่งผลิตภัณฑ์
OTOP จัง วัดชัยภมิ

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

500,000

แผนงานการศึกษา

โครง ารพัฒนา
ศั ยภาพ ตรีจัง วัด
ชัยภมิ

แผนงาน

นา : 36/98

643

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

วันที่พิมพ์ : 2/9/2563 19:15:24

โครง ารรณรงค์ประชา
ัมพันธ์ป้อง ันและควบ
คมโรคระบาด

โครง ารรณรงค์ประชา
ัมพันธ์ นื่องในวันตอ
ตานยา พติดโล
(26 มิถนายน)

โครง าร ยาวชนรนใ ม
รทัน รจั ลี่ยง ไม ี่ยง
อด ์

โครง ารม รรม าร
แขงขันทั ษะทาง
วิชา าร ถานศึ ษา
ัง ัดองค์ ารบริ าร
วนจัง วัดชัยภมิ

โครง าร พิ่มศั ยภาพ
ผลิตภัณฑ์จา พืช
มนไพรจัง วัดชัยภมิ

โครง ารพัฒนา ลั
ตร ถานศึ ษาใน
ัง ัดองค์ ารบริ าร
วนจัง วัดชัยภมิ

แผนงาน

100,000

300,000

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
การโยธา
นันทนาการ
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

100,000

100,000

แผนงานสาธารณ
สุข

นา : 37/98

644

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

วันที่พิมพ์ : 2/9/2563 19:15:24

100,000

100,000

100,000

โครง าร ยาวชนรนใ ม
รทัน รจั ลี่ยง ไม ี่ยง
อด ์

โครง ารรณรงค์ประชา
ัมพันธ์ นื่องในวันตอ
ตานยา พติดโล
(26 มิถนายน)

โครง ารรณรงค์ประชา
ัมพันธ์ป้อง ันและควบ
คมโรคระบาด

500,000

500,000

300,000

รวม

โครง ารม รรม าร
แขงขันทั ษะทาง
วิชา าร ถานศึ ษา
ัง ัดองค์ ารบริ าร
วนจัง วัดชัยภมิ

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

300,000

300,000

แผนงานการศึกษา

โครง าร พิ่มศั ยภาพ
ผลิตภัณฑ์จา พืช
มนไพรจัง วัดชัยภมิ

โครง ารพัฒนา ลั
ตร ถานศึ ษาใน
ัง ัดองค์ ารบริ าร
วนจัง วัดชัยภมิ

แผนงาน

นา : 38/98

645

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

วันที่พิมพ์ : 2/9/2563 19:15:24

โครง าร ง ริม าร
ทอง ที่ยวมอ ินขาว

โครง าร ง ริม ารใช
พลังงานทดแทนจัง วัด
ชัยภมิ

โครง ารวันทองถิ่นไทย
องค์ ารบริ าร วน
จัง วัดชัยภมิ

300,000

200,000

250,000

300,000

โครง ารรณรงค์ป้อง ัน
และแ ไขปัญ ายา พ
ติด TO BE NUMBER
ONE ัง ัดองค์ าร
บริ าร วนจัง วัด
ชัยภมิ

โครง ารโรง รียน ีขาว
ปลอดยา พติด

1,000,000

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
การโยธา
นันทนาการ

โครง ารรณรงค์ป้อง ัน
และแ ไขปัญ ายา พ
ติด TO BE NUMBER
ONE ( ิจ รรม
ารดา นินงานใน
โครง าร TO BE
NUMBER ONE)

แผนงาน
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

นา : 39/98

646

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

วันที่พิมพ์ : 2/9/2563 19:15:24

200,000

300,000

โครง าร ง ริม ารใช
พลังงานทดแทนจัง วัด
ชัยภมิ

โครง าร ง ริม าร
ทอง ที่ยวมอ ินขาว

220,000

โครง ารวันทองถิ่นไทย
องค์ ารบริ าร วน
จัง วัดชัยภมิ

220,000

250,000

โครง ารโรง รียน ีขาว
ปลอดยา พติด

300,000

รวม

โครง ารรณรงค์ป้อง ัน
และแ ไขปัญ ายา พ
ติด TO BE NUMBER
ONE ัง ัดองค์ าร
บริ าร วนจัง วัด
ชัยภมิ

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

1,000,000

แผนงานการศึกษา

โครง ารรณรงค์ป้อง ัน
และแ ไขปัญ ายา พ
ติด TO BE NUMBER
ONE ( ิจ รรม
ารดา นินงานใน
โครง าร TO BE
NUMBER ONE)

แผนงาน

นา : 40/98

647

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

วันที่พิมพ์ : 2/9/2563 19:15:24

500,000

โครง าร ง ริม าร
ผลิตพืชทาง าร ษตร
ปลอดภัยครบวงจรมง
ษตรอินทรีย์ ตามแนว
พระราชดาริ

โครง าร ง ริมความ
ป็น ลิศทางดาน ีฬาใ
ับโรง รียนใน ัง ัด
องค์ ารบริ าร วน
จัง วัดชัยภมิ

โครง าร ง ริม าร
วิจัยทาง ารศึ ษาและ
วิจัยในชั้น รียนของ
ถานศึ ษา ัง ัด
องค์ ารบริ าร วน
จัง วัดชัยภมิ

โครง าร ง ริม ารมี
วนรวมของประชาชน
ารพัฒนาทองถิ่น
จัง วัดชัยภมิ

100,000

500,000

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
การโยธา
นันทนาการ

โครง าร ง ริม าร
ปล พืชตามฤด าล
ตามแนวทาง ศรษฐ ิจ
พอ พียง

แผนงาน
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

นา : 41/98

648

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

วันที่พิมพ์ : 2/9/2563 19:15:24

โครง าร ง ริมความ
ป็น ลิศทางดาน ีฬาใ
ับโรง รียนใน ัง ัด
องค์ ารบริ าร วน
จัง วัดชัยภมิ

โครง าร ง ริม าร
วิจัยทาง ารศึ ษาและ
วิจัยในชั้น รียนของ
ถานศึ ษา ัง ัด
องค์ ารบริ าร วน
จัง วัดชัยภมิ
300,000

500,000

300,000

100,000

โครง าร ง ริม ารมี
วนรวมของประชาชน
ารพัฒนาทองถิ่น
จัง วัดชัยภมิ
100,000

500,000

รวม

โครง าร ง ริม าร
ผลิตพืชทาง าร ษตร
ปลอดภัยครบวงจรมง
ษตรอินทรีย์ ตามแนว
พระราชดาริ

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

100,000

แผนงานการศึกษา

โครง าร ง ริม าร
ปล พืชตามฤด าล
ตามแนวทาง ศรษฐ ิจ
พอ พียง

แผนงาน

นา : 42/98

649

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

วันที่พิมพ์ : 2/9/2563 19:15:24

โครง าร ง ริม
ประชาธิปไตยตามรอย
พอ วิถีพอ พียง

300,000

โครง าร ง ริมงาน
ประ พณีบญ ดือน

500,000

โครง าร ง ริม
คณภาพชีวิตผ งอาย
จัง วัดชัยภมิ
500,000

300,000

โครง าร ง ริม
คณภาพชีวิตคนพิ าร
จัง วัดชัยภมิ

โครง าร ง ริมงาน จา
พอพญาแล

300,000

500,000

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
การโยธา
นันทนาการ

โครง าร ง ริม
คณภาพชีวิต ลม ัมมา
ชีพ ครือขายจัง วัด
ชัยภมิ

โครง าร ง ริม
คณธรรมจริยธรรมคร
บคลา รทาง ารศึ ษา
และนั รียน ัง ัด
องค์ ารบริ าร วน
จัง วัดชัยภมิ

แผนงาน
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

นา : 43/98

650

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

วันที่พิมพ์ : 2/9/2563 19:15:24

300,000

500,000

500,000
300,000

200,000

โครง าร ง ริม
คณภาพชีวิตคนพิ าร
จัง วัดชัยภมิ

โครง าร ง ริม
คณภาพชีวิตผ งอาย
จัง วัดชัยภมิ

โครง าร ง ริมงาน จา
พอพญาแล

โครง าร ง ริมงาน
ประ พณีบญ ดือน

โครง าร ง ริม
ประชาธิปไตยตามรอย
พอ วิถีพอ พียง

200,000

300,000

รวม

โครง าร ง ริม
คณภาพชีวิต ลม ัมมา
ชีพ ครือขายจัง วัด
ชัยภมิ

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

500,000

แผนงานการศึกษา

โครง าร ง ริม
คณธรรมจริยธรรมคร
บคลา รทาง ารศึ ษา
และนั รียน ัง ัด
องค์ ารบริ าร วน
จัง วัดชัยภมิ

แผนงาน

นา : 44/98

651

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

วันที่พิมพ์ : 2/9/2563 19:15:24

250,000

โครง าร ถานศึ ษาดี
ดน ดาน ารป้อง ัน ฝ้า
ระวังและแ ไขปัญ า
ยา พติด องค์ าร
บริ าร วนจัง วัด
ชัยภมิ

โครง าร นับ นน าร
รียนรวม ลั ตร
อาชีวศึ ษาและมัธยม
ศึ ษาตอนปลาย(ทวิ
ศึ ษา) ถานศึ ษา
ัง ัดองค์ ารบริ าร
วนจัง วัดชัยภมิ

300,000

300,000

โครง าร ง ริมอาชีพ
และอนรั ษ์ผลิตภัณฑ์
จา ภมิปัญญาทองถิ่น

โครง าร นับ นน าร
ขับ คลื่อน วั ดิ าร
ชมชนจัง วัดชัยภมิ

300,000

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
การโยธา
นันทนาการ

โครง าร ง ริม
พัฒนา าร รางอาชีพ
108 อาชีพ ตามแนว
ทาง ศรษฐ ิจพอ พียง

แผนงาน
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

นา : 45/98

652

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

วันที่พิมพ์ : 2/9/2563 19:15:24

500,000

โครง าร นับ นน าร
รียนรวม ลั ตร
อาชีวศึ ษาและมัธยม
ศึ ษาตอนปลาย(ทวิ
ศึ ษา) ถานศึ ษา
ัง ัดองค์ ารบริ าร
วนจัง วัดชัยภมิ
500,000

300,000

250,000

โครง าร ถานศึ ษาดี
ดน ดาน ารป้อง ัน ฝ้า
ระวังและแ ไขปัญ า
ยา พติด องค์ าร
บริ าร วนจัง วัด
ชัยภมิ

โครง าร นับ นน าร
ขับ คลื่อน วั ดิ าร
ชมชนจัง วัดชัยภมิ

300,000

รวม

โครง าร ง ริมอาชีพ
และอนรั ษ์ผลิตภัณฑ์
จา ภมิปัญญาทองถิ่น

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

300,000

แผนงานการศึกษา

โครง าร ง ริม
พัฒนา าร รางอาชีพ
108 อาชีพ ตามแนว
ทาง ศรษฐ ิจพอ พียง

แผนงาน

นา : 46/98

653

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

วันที่พิมพ์ : 2/9/2563 19:15:24

โครง าร นับ นนคาใช
จาย ารบริ าร ถาน
ศึ ษา คาจัด าร รียน
าร อน (ราย ัว วน
พิ่ม)

โครง าร นับ นนคาใช
จาย ารบริ าร ถาน
ศึ ษา คาจัด าร รียน
าร อน (ราย ัว)

โครง าร นับ นนคาใช
จาย ารบริ าร ถาน
ศึ ษา คา นัง ือ รียน

โครง าร นับ นนคาใช
จาย ารบริ าร ถาน
ศึ ษา คา ครื่องแบบ
นั รียน

โครง าร นับ นนคาใช
จาย ารบริ าร ถาน
ศึ ษา คา ิจ รรม
พัฒนาคณภาพผ รียน

แผนงาน

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
การโยธา
นันทนาการ
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

นา : 47/98

654

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

วันที่พิมพ์ : 2/9/2563 19:15:24

10,695,000

5,534,900

11,887,800

42,636,300

2,772,000

โครง าร นับ นนคาใช
จาย ารบริ าร ถาน
ศึ ษา คา ครื่องแบบ
นั รียน

โครง าร นับ นนคาใช
จาย ารบริ าร ถาน
ศึ ษา คา นัง ือ รียน

โครง าร นับ นนคาใช
จาย ารบริ าร ถาน
ศึ ษา คาจัด าร รียน
าร อน (ราย ัว)

โครง าร นับ นนคาใช
จาย ารบริ าร ถาน
ศึ ษา คาจัด าร รียน
าร อน (ราย ัว วน
พิ่ม)

แผนงานการศึกษา

โครง าร นับ นนคาใช
จาย ารบริ าร ถาน
ศึ ษา คา ิจ รรม
พัฒนาคณภาพผ รียน

แผนงาน
แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

2,772,000

42,636,300

11,887,800

5,534,900

10,695,000

รวม

นา : 48/98

655

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

วันที่พิมพ์ : 2/9/2563 19:15:24

โครง าร นับ นนคาใช
จาย ารบริ าร ถาน
ศึ ษา คาใชจายใน าร
พัฒนา/ปรับปรง อง
มดโรง รียน

โครง าร นับ นนคาใช
จาย ารบริ าร ถาน
ศึ ษา คาใชจายใน าร
ปรับปรง ลั ตร ถาน
ศึ ษา

โครง าร นับ นนคาใช
จาย ารบริ าร ถาน
ศึ ษา คาใชจายใน าร
ง ริม ารจัด ระบวน
าร รียน าร อน าร
บริ ารตาม ลั ปรัชญา
ของ ศรษฐ ิจพอ พียง “
ถานศึ ษาพอ พียง”
“ศนย์ าร รียนร
ตาม ลั ปรัชญาของ
ศรษฐ ิจพอ พียง”

แผนงาน

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
การโยธา
นันทนาการ
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

นา : 49/98

656

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

วันที่พิมพ์ : 2/9/2563 19:15:24

520,000

2,600,000

โครง าร นับ นนคาใช
จาย ารบริ าร ถาน
ศึ ษา คาใชจายใน าร
พัฒนา/ปรับปรง อง
มดโรง รียน

2,600,000

แผนงานการศึกษา

โครง าร นับ นนคาใช
จาย ารบริ าร ถาน
ศึ ษา คาใชจายใน าร
ปรับปรง ลั ตร ถาน
ศึ ษา

โครง าร นับ นนคาใช
จาย ารบริ าร ถาน
ศึ ษา คาใชจายใน าร
ง ริม ารจัด ระบวน
าร รียน าร อน าร
บริ ารตาม ลั ปรัชญา
ของ ศรษฐ ิจพอ พียง “
ถานศึ ษาพอ พียง”
“ศนย์ าร รียนร
ตาม ลั ปรัชญาของ
ศรษฐ ิจพอ พียง”

แผนงาน
แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

2,600,000

520,000

2,600,000

รวม

นา : 50/98

657

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

วันที่พิมพ์ : 2/9/2563 19:15:24

โครง าร นับ นนคาใช
จาย ารบริ าร ถาน
ศึ ษา คาใชจายใน าร
รณรงค์ป้อง ันยา พ
ติดใน ถานศึ ษา
า รับ ถานศึ ษาดี
ดน

โครง าร นับ นนคาใช
จาย ารบริ าร ถาน
ศึ ษา คาใชจายใน าร
รณรงค์ป้อง ันยา พ
ติดใน ถานศึ ษา

โครง าร นับ นนคาใช
จาย ารบริ าร ถาน
ศึ ษา คาใชจายใน าร
พัฒนาแ ลง รียนรของ
โรง รียน

โครง าร นับ นนคาใช
จาย ารบริ าร ถาน
ศึ ษา คาใชจายใน าร
พัฒนา ารจัด ารศึ ษา
โดยใชโรง รียน ป็นฐาน
ใน ารพัฒนาทองถิ่น
(SBMLD)

แผนงาน

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
การโยธา
นันทนาการ
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

นา : 51/98

658

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

วันที่พิมพ์ : 2/9/2563 19:15:24

390,000

100,000

โครง าร นับ นนคาใช
จาย ารบริ าร ถาน
ศึ ษา คาใชจายใน าร
รณรงค์ป้อง ันยา พ
ติดใน ถานศึ ษา
า รับ ถานศึ ษาดี
ดน

1,300,000

โครง าร นับ นนคาใช
จาย ารบริ าร ถาน
ศึ ษา คาใชจายใน าร
พัฒนาแ ลง รียนรของ
โรง รียน

โครง าร นับ นนคาใช
จาย ารบริ าร ถาน
ศึ ษา คาใชจายใน าร
รณรงค์ป้อง ันยา พ
ติดใน ถานศึ ษา

19,500,000

แผนงานการศึกษา

โครง าร นับ นนคาใช
จาย ารบริ าร ถาน
ศึ ษา คาใชจายใน าร
พัฒนา ารจัด ารศึ ษา
โดยใชโรง รียน ป็นฐาน
ใน ารพัฒนาทองถิ่น
(SBMLD)

แผนงาน
แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

100,000

390,000

1,300,000

19,500,000

รวม

นา : 52/98

659

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

วันที่พิมพ์ : 2/9/2563 19:15:24

โครง าร นับ นนคาใช
จาย ารบริ าร ถาน
ศึ ษา คาใชจาย
อิน ตอร์ น็ตโรง รียน

โครง าร นับ นนคาใช
จาย ารบริ าร ถาน
ศึ ษา คาใชจายใน
ิจ รรมของศนย์ าร
รียนรดาน ารทอง ที่ยว
ใน ถานศึ ษา ัง ัด
องค์ รป ครอง วนทอง
ถิ่น

โครง าร นับ นนคาใช
จาย ารบริ าร ถาน
ศึ ษา คาใชจายใน าร
ง ริมองค์ รป ครอง
วนทองถิ่นที่ จัดทา
แผนพัฒนา ารศึ ษาดี
ดน

โครง าร นับ นนคาใช
จาย ารบริ าร ถาน
ศึ ษา คาใชจายใน าร
ง ริม ิจ รรมรั าร
อานใน ถานศึ ษา
อปท.

แผนงาน

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
การโยธา
นันทนาการ
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

นา : 53/98

660

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

วันที่พิมพ์ : 2/9/2563 19:15:24

50,000

436,800

โครง าร นับ นนคาใช
จาย ารบริ าร ถาน
ศึ ษา คาใชจาย
อิน ตอร์ น็ตโรง รียน

1,300,000

โครง าร นับ นนคาใช
จาย ารบริ าร ถาน
ศึ ษา คาใชจายใน าร
ง ริมองค์ รป ครอง
วนทองถิ่นที่ จัดทา
แผนพัฒนา ารศึ ษาดี
ดน

โครง าร นับ นนคาใช
จาย ารบริ าร ถาน
ศึ ษา คาใชจายใน
ิจ รรมของศนย์ าร
รียนรดาน ารทอง ที่ยว
ใน ถานศึ ษา ัง ัด
องค์ รป ครอง วนทอง
ถิ่น

1,300,000

แผนงานการศึกษา

โครง าร นับ นนคาใช
จาย ารบริ าร ถาน
ศึ ษา คาใชจายใน าร
ง ริม ิจ รรมรั าร
อานใน ถานศึ ษา
อปท.

แผนงาน
แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

436,800

50,000

1,300,000

1,300,000

รวม

นา : 54/98

661

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

วันที่พิมพ์ : 2/9/2563 19:15:24

โครง าร นับ นนทน
ารศึ ษา

โครง าร นับ นนคาใช
จายบริ าร ถานศึ ษา
คาใชจายใน ารพัฒนา
ขาราช ารครของ
โรง รียนใน ัง ัดองค์ ร
ป ครอง วนทองถิ่น

โครง าร นับ นนคาใช
จายบริ าร ถานศึ ษา
คาใชจายใน ารจัดทา
ศนย์ าร รียนร ฉลิม
พระ ียรติ ถานศึ ษา
ใน ัง ัด อปท.

โครง าร นับ นนคาใช
จาย ารบริ าร ถาน
ศึ ษา คาอป รณ์ าร
รียน

โครง าร นับ นนคาใช
จาย ารบริ าร ถาน
ศึ ษา คาปัจจัยพื้นฐาน
า รับนั รียนยา จน

แผนงาน

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
การโยธา
นันทนาการ
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

นา : 55/98

662

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

วันที่พิมพ์ : 2/9/2563 19:15:24

6,429,000

5,135,100

6,500,000

2,607,000

330,000

โครง าร นับ นนคาใช
จาย ารบริ าร ถาน
ศึ ษา คาอป รณ์ าร
รียน

โครง าร นับ นนคาใช
จายบริ าร ถานศึ ษา
คาใชจายใน ารจัดทา
ศนย์ าร รียนร ฉลิม
พระ ียรติ ถานศึ ษา
ใน ัง ัด อปท.

โครง าร นับ นนคาใช
จายบริ าร ถานศึ ษา
คาใชจายใน ารพัฒนา
ขาราช ารครของ
โรง รียนใน ัง ัดองค์ ร
ป ครอง วนทองถิ่น

โครง าร นับ นนทน
ารศึ ษา

แผนงานการศึกษา

โครง าร นับ นนคาใช
จาย ารบริ าร ถาน
ศึ ษา คาปัจจัยพื้นฐาน
า รับนั รียนยา จน

แผนงาน
แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

330,000

2,607,000

6,500,000

5,135,100

6,429,000

รวม

นา : 56/98

663

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

วันที่พิมพ์ : 2/9/2563 19:15:24

500,000

โครง าร ริมพลังอา า
มัคร าธารณ ขประจา
มบานจัง วัดชัยภมิ

โครง าร นึ่งโรง รียน
นึ่งผลิตภัณฑ์ (OSOP)

โครง าร ริม ราง
ศั ยภาพใ ับผนา
ชมชนทองถิ่น

300,000

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
การโยธา
นันทนาการ

โครง าร ริมทั ษะ
และพัฒนาคณภาพ
ชมรม TO BE
NUMBER ONE

โครง าร ราง ริม
ขภาพ ลดความ ี่ยง
ไรโรค ไรพง จัง วัด
ชัยภมิ

โครง าร นับ นนและ
ง ริมผบริ าร คร นั
รียนและบคลา ร
ัง ัดองค์ ารบริ าร
วนจัง วัดชัยภมิ ขา
รวมงานม รรม
ารจัด ารศึ ษาทองถิ่น
ระดับประ ทศ

แผนงาน
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

300,000

แผนงานสาธารณ
สุข

นา : 57/98

664

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

วันที่พิมพ์ : 2/9/2563 19:15:24

300,000

400,000

โครง าร ริม ราง
ศั ยภาพใ ับผนา
ชมชนทองถิ่น

โครง าร นึ่งโรง รียน
นึ่งผลิตภัณฑ์ (OSOP)

500,000

300,000

500,000

รวม

โครง าร ริมพลังอา า
มัคร าธารณ ขประจา
มบานจัง วัดชัยภมิ
400,000

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

300,000

300,000

500,000

แผนงานการศึกษา

โครง าร ริมทั ษะ
และพัฒนาคณภาพ
ชมรม TO BE
NUMBER ONE

โครง าร ราง ริม
ขภาพ ลดความ ี่ยง
ไรโรค ไรพง จัง วัด
ชัยภมิ

โครง าร นับ นนและ
ง ริมผบริ าร คร นั
รียนและบคลา ร
ัง ัดองค์ ารบริ าร
วนจัง วัดชัยภมิ ขา
รวมงานม รรม
ารจัด ารศึ ษาทองถิ่น
ระดับประ ทศ

แผนงาน

นา : 58/98

665

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

วันที่พิมพ์ : 2/9/2563 19:15:24

โครง ารอบรม ชิง
ปฏิบัติ าร " ลม าระ
าร รียนรคณิตศา ตร์"
โรง รียนใน ัง ัด
องค์ ารบริ าร วน
จัง วัดชัยภมิ

โครง ารอบรม ชิง
ปฏิบัติ าร " ลม าระ
าร รียนร ารงานอาชีพ
และ ทคโนโลยี"
โรง รียนใน ัง ัด
องค์ ารบริ าร วน
จัง วัดชัยภมิ

โครง ารอนรั ษ์พัฒนา
ปรับปรงดแล บารง
รั ษาทรัพยา ร
ธรรมชาติ
และ ิ่งแวดลอม

โครง ารองค์ ารบริ าร
วนจัง วัดชัยภมิ ราง
รรค์ ความ ัมพันธ์มวล
ชนทองถิ่น

แผนงาน

500,000

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
การโยธา
นันทนาการ
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

นา : 59/98

666

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

วันที่พิมพ์ : 2/9/2563 19:15:24

50,000

โครง ารอบรม ชิง
ปฏิบัติ าร " ลม าระ
าร รียนรคณิตศา ตร์"
โรง รียนใน ัง ัด
องค์ ารบริ าร วน
จัง วัดชัยภมิ

50,000

50,000

50,000

50,000

รวม

โครง ารอบรม ชิง
ปฏิบัติ าร " ลม าระ
าร รียนร ารงานอาชีพ
และ ทคโนโลยี"
โรง รียนใน ัง ัด
องค์ ารบริ าร วน
จัง วัดชัยภมิ

50,000

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

500,000

แผนงานการศึกษา

โครง ารอนรั ษ์พัฒนา
ปรับปรงดแล บารง
รั ษาทรัพยา ร
ธรรมชาติ
และ ิ่งแวดลอม

โครง ารองค์ ารบริ าร
วนจัง วัดชัยภมิ ราง
รรค์ ความ ัมพันธ์มวล
ชนทองถิ่น

แผนงาน

นา : 60/98

667

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

วันที่พิมพ์ : 2/9/2563 19:15:24

โครง ารอบรม ชิง
ปฏิบัติ าร " ลม าระ
าร รียนรวิทยาศา ตร์"
โรง รียนใน ัง ัด
องค์ ารบริ าร วน
จัง วัดชัยภมิ

โครง ารอบรม ชิง
ปฏิบัติ าร " ลม าระ
าร รียนรภาษาไทย"
โรง รียนใน ัง ัด
องค์ ารบริ าร วน
จัง วัดชัยภมิ

โครง ารอบรม ชิง
ปฏิบัติ าร " ลม าระ
าร รียนรภาษาตาง
ประ ทศ" โรง รียนใน
ัง ัดองค์ ารบริ าร
วนจัง วัดชัยภมิ

โครง ารอบรม ชิง
ปฏิบัติ าร " ลม าระ
าร รียนรคอมพิว ตอร์
และ
นยนต์" โรง รียนใน
ัง ัดองค์ ารบริ าร
วนจัง วัดชัยภมิ

แผนงาน

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
การโยธา
นันทนาการ
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

นา : 61/98

668

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

วันที่พิมพ์ : 2/9/2563 19:15:24

50,000

50,000

โครง ารอบรม ชิง
ปฏิบัติ าร " ลม าระ
าร รียนรวิทยาศา ตร์"
โรง รียนใน ัง ัด
องค์ ารบริ าร วน
จัง วัดชัยภมิ

50,000

โครง ารอบรม ชิง
ปฏิบัติ าร " ลม าระ
าร รียนรภาษาตาง
ประ ทศ" โรง รียนใน
ัง ัดองค์ ารบริ าร
วนจัง วัดชัยภมิ

โครง ารอบรม ชิง
ปฏิบัติ าร " ลม าระ
าร รียนรภาษาไทย"
โรง รียนใน ัง ัด
องค์ ารบริ าร วน
จัง วัดชัยภมิ

50,000

แผนงานการศึกษา

โครง ารอบรม ชิง
ปฏิบัติ าร " ลม าระ
าร รียนรคอมพิว ตอร์
และ
นยนต์" โรง รียนใน
ัง ัดองค์ ารบริ าร
วนจัง วัดชัยภมิ

แผนงาน
แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป
รวม

50,000

50,000

50,000

50,000

นา : 62/98

669

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

วันที่พิมพ์ : 2/9/2563 19:15:24

โครง ารอบรม ชิง
ปฏิบัติ าร " ิจ รรม
ารพัฒนาผ รียน"
โรง รียนใน ัง ัด
องค์ ารบริ าร วน
จัง วัดชัยภมิ

โครง ารอบรม ชิง
ปฏิบัติ าร " ลม าระ
าร รียนร ขศึ ษาและ
พลศึ ษา" โรง รียนใน
ัง ัดองค์ ารบริ าร
วนจัง วัดชัยภมิ

โครง ารอบรม ชิง
ปฏิบัติ าร " ลม าระ
าร รียนร ังคมศึ ษา
ศา นาและวัฒนธรรม"
โรง รียนใน ัง ัด
องค์ ารบริ าร วน
จัง วัดชัยภมิ

โครง ารอบรม ชิง
ปฏิบัติ าร " ลม าระ
าร รียนรศิลปะ"
โรง รียนใน ัง ัด
องค์ ารบริ าร วน
จัง วัดชัยภมิ

แผนงาน

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
การโยธา
นันทนาการ
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

นา : 63/98

670

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

วันที่พิมพ์ : 2/9/2563 19:15:24

50,000

50,000

โครง ารอบรม ชิง
ปฏิบัติ าร " ิจ รรม
ารพัฒนาผ รียน"
โรง รียนใน ัง ัด
องค์ ารบริ าร วน
จัง วัดชัยภมิ

50,000

โครง ารอบรม ชิง
ปฏิบัติ าร " ลม าระ
าร รียนร ังคมศึ ษา
ศา นาและวัฒนธรรม"
โรง รียนใน ัง ัด
องค์ ารบริ าร วน
จัง วัดชัยภมิ

โครง ารอบรม ชิง
ปฏิบัติ าร " ลม าระ
าร รียนร ขศึ ษาและ
พลศึ ษา" โรง รียนใน
ัง ัดองค์ ารบริ าร
วนจัง วัดชัยภมิ

50,000

แผนงานการศึกษา

โครง ารอบรม ชิง
ปฏิบัติ าร " ลม าระ
าร รียนรศิลปะ"
โรง รียนใน ัง ัด
องค์ ารบริ าร วน
จัง วัดชัยภมิ

แผนงาน
แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป
รวม

50,000

50,000

50,000

50,000

นา : 64/98

671

งบดาเนินงาน

ค่าวัสดุ

ค่าใช้สอย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

วันที่พิมพ์ : 2/9/2563 19:15:24

วั ด อ ราง

10,500,000

100,000

วั ด าร ษตร

200,000

100,000

วั ดงานบานงานครัว

วั ด ีฬา

5,000,000

600,000

วั ดไฟฟ้าและวิทย

วั ด ชื้อ พลิงและ ลอลื่น

200,000

2,000,000

วั ดยานพา นะและขน ง

วั ดคอมพิว ตอร์

5,155,090

100,000

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
การโยธา
นันทนาการ

คาบารงรั ษาและซอมแซม

โครง ารอบรม พิ่ม
ความรแ บคลา ร
องค์ ารบริ าร วน
จัง วัดชัยภมิ
ี่ยว ับพระราชบัญญัติ
ขอมลขาว ารของทาง
ราช าร พ.ศ. 2540

โครง ารอบรมพัฒนา
ครและบคลา รทาง าร
ศึ ษา อนแตงตั้งใ มี
รือ ลื่อนวิทยฐานะ ง
ขึ้นของ ถานศึ ษาใน
ัง ัดองค์ ารบริ าร
วนจัง วัดชัยภมิ

แผนงาน

100,000

145,000

300,000

188,400

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

นา : 65/98

672

งบดาเนินงาน

ค่าวัสดุ

ค่าใช้สอย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

วันที่พิมพ์ : 2/9/2563 19:15:24

500,000
300,000

วั ด าร ษตร

วั ด อ ราง

693,500

10,800,000

800,000

943,500

50,000

6,786,600

965,000

2,520,000

2,300,000

17,236,166

107,400

200,000

รวม

วั ดงานบานงานครัว

1,505,600

365,000

1,720,000

300,000

2,511,400

107,400

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

100,000

136,000

300,000

9,381,276

200,000

แผนงานการศึกษา

วั ด ีฬา

วั ด ชื้อ พลิงและ ลอลื่น

วั ดไฟฟ้าและวิทย

วั ดคอมพิว ตอร์

วั ดยานพา นะและขน ง

คาบารงรั ษาและซอมแซม

โครง ารอบรม พิ่ม
ความรแ บคลา ร
องค์ ารบริ าร วน
จัง วัดชัยภมิ
ี่ยว ับพระราชบัญญัติ
ขอมลขาว ารของทาง
ราช าร พ.ศ. 2540

โครง ารอบรมพัฒนา
ครและบคลา รทาง าร
ศึ ษา อนแตงตั้งใ มี
รือ ลื่อนวิทยฐานะ ง
ขึ้นของ ถานศึ ษาใน
ัง ัดองค์ ารบริ าร
วนจัง วัดชัยภมิ

แผนงาน

นา : 66/98

673

งบลงทุน

งบดาเนินงาน

ค่าครุภัณฑ์

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าวัสดุ

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

วันที่พิมพ์ : 2/9/2563 19:15:24

ต ล็ แบบ 4 ลิ้นชั

ต ล็ ็บ อ ารบาน
ลื่อนทึบ ขนาด 5 ฟต

ต ล็ ็บ อ าร ชนิด
4 ลิ้นชั

ต ็บ อ ารแบบราง
ลื่อน ชนิดมือผลั
ขนาด 12 ต

ต ็บ อ ารบาน ลื่อน
ทึบ ขนาด 4 ฟต

ครื่องปรับอา าศ

าอี้ทางานผบริ าร

ครภัณฑ์ านั งาน

คาบริ ารโทรศัพท์
15,000

430,000

คาไฟฟ้า

คาบริ ารไปรษณีย์

180,000

300,000

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
การโยธา
นันทนาการ

คาน้าประปา คาน้าบาดาล

คาบริ าร ื่อ ารและโทร
คมนาคม

วั ด ารศึ ษา

วั ด านั งาน

วั ดโฆษณาและ ผยแพร

แผนงาน

300,000

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

นา : 67/98

674

งบลงทุน

งบดาเนินงาน

ค่าครุภัณฑ์

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าวัสดุ

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

วันที่พิมพ์ : 2/9/2563 19:15:24

154,000
11,700

392,000

28,000
19,960
7,000

ครื่องปรับอา าศ

ต ็บ อ ารบาน ลื่อน
ทึบ ขนาด 4 ฟต

ต ็บ อ ารแบบราง
ลื่อน ชนิดมือผลั
ขนาด 12 ต

ต ล็ ็บ อ าร ชนิด
4 ลิ้นชั

ต ล็ ็บ อ ารบาน
ลื่อนทึบ ขนาด 5 ฟต

ต ล็ แบบ 4 ลิ้นชั

าอี้ทางานผบริ าร
7,800

600,000

คาบริ ารโทรศัพท์

ครภัณฑ์ านั งาน

500,000

3,200,000

350,000

780,000

1,825,000

107,000

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

คาบริ ารไปรษณีย์

คาไฟฟ้า

คาน้าประปา คาน้าบาดาล

2,497,380

499,915

วั ด ารศึ ษา

คาบริ าร ื่อ ารและโทร
คมนาคม

150,000

แผนงานการศึกษา

วั ด านั งาน

วั ดโฆษณาและ ผยแพร

แผนงาน

7,000

19,960

28,000

392,000

11,700

154,000

7,800

615,000

500,000

3,630,000

530,000

3,277,380

499,915

2,575,000

107,000

รวม

นา : 68/98

675

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

วันที่พิมพ์ : 2/9/2563 19:15:24

06. ระบบ ลอง
โทรทัศน์วงจรปิด
โรง รียน นิน งาวิทยา

05. ระบบ ลอง
โทรทัศน์วงจรปิด
โรง รียนตรีประชาพัฒน
ศึ ษา

04. ระบบ ลอง
โทรทัศน์วงจรปิด
โรง รียนโค ะอาด
วิทยา

03. ระบบ ลอง
โทรทัศน์วงจรปิด
โรง รียน ดน้าใ
พิทยาคม

02. ระบบ ลอง
โทรทัศน์วงจรปิด
โรง รียน ษตร มบรณ์
วิทยาคม

01. ระบบ ลอง
โทรทัศน์วงจรปิด
โรง รียน วางโจนศึ ษา

ครภัณฑ์คอมพิว ตอร์

แผนงาน

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
การโยธา
นันทนาการ
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

นา : 69/98

676

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

วันที่พิมพ์ : 2/9/2563 19:15:24

500,000

500,000

05. ระบบ ลอง
โทรทัศน์วงจรปิด
โรง รียนตรีประชาพัฒน
ศึ ษา

06. ระบบ ลอง
โทรทัศน์วงจรปิด
โรง รียน นิน งาวิทยา

500,000

03. ระบบ ลอง
โทรทัศน์วงจรปิด
โรง รียน ดน้าใ
พิทยาคม

500,000

500,000

02. ระบบ ลอง
โทรทัศน์วงจรปิด
โรง รียน ษตร มบรณ์
วิทยาคม

04. ระบบ ลอง
โทรทัศน์วงจรปิด
โรง รียนโค ะอาด
วิทยา

500,000

แผนงานการศึกษา

01. ระบบ ลอง
โทรทัศน์วงจรปิด
โรง รียน วางโจนศึ ษา

ครภัณฑ์คอมพิว ตอร์

แผนงาน
แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

รวม

นา : 70/98

677

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

วันที่พิมพ์ : 2/9/2563 19:15:24

13. ระบบ ลอง
โทรทัศน์วงจรปิด
โรง รียนโป่งน ประชา
ามัคคี

12. ระบบ ลอง
โทรทัศน์วงจรปิด
โรง รียนบาน ป้าวิทยา

11. ระบบ ลอง
โทรทัศน์วงจรปิด
โรง รียนบาน ดื่อ
วิทยาคม

10. ระบบ ลอง
โทรทัศน์วงจรปิด
โรง รียนบาน ันวิทยา

09. ระบบ ลอง
โทรทัศน์วงจรปิด
โรง รียนบา น็จณรงค์
วิทยาคม

08. ระบบ ลอง
โทรทัศน์วงจรปิด โรง
รียนโนนครอวิทยา

07. ระบบ ลอง
โทรทัศน์วงจรปิด
โรง รียนโนน อ วิทยา

แผนงาน

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
การโยธา
นันทนาการ
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

นา : 71/98

678

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

วันที่พิมพ์ : 2/9/2563 19:15:24

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

08. ระบบ ลอง
โทรทัศน์วงจรปิด โรง
รียนโนนครอวิทยา

09. ระบบ ลอง
โทรทัศน์วงจรปิด
โรง รียนบา น็จณรงค์
วิทยาคม

10. ระบบ ลอง
โทรทัศน์วงจรปิด
โรง รียนบาน ันวิทยา

11. ระบบ ลอง
โทรทัศน์วงจรปิด
โรง รียนบาน ดื่อ
วิทยาคม

12. ระบบ ลอง
โทรทัศน์วงจรปิด
โรง รียนบาน ป้าวิทยา

13. ระบบ ลอง
โทรทัศน์วงจรปิด
โรง รียนโป่งน ประชา
ามัคคี

แผนงานการศึกษา

07. ระบบ ลอง
โทรทัศน์วงจรปิด
โรง รียนโนน อ วิทยา

แผนงาน
แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

รวม

นา : 72/98

679

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

วันที่พิมพ์ : 2/9/2563 19:15:24

19. ระบบ ลอง
โทรทัศน์วงจรปิด
โรง รียนลมลาชีนิรมิต
วิทยา

18. ระบบ ลอง
โทรทัศน์วงจรปิด
โรง รียนมัธยม นอง
ศาลา

17. ระบบ ลอง
โทรทัศน์วงจรปิด
โรง รียนมัธยมบานแ ง
วิทยา

16. ระบบ ลอง
โทรทัศน์วงจรปิด
โรง รียนมัธยมชัยมงคล
รังงาม

15. ระบบ ลอง
โทรทัศน์วงจรปิด
โรง รียนภแลนคาวิทยา
ยน

14. ระบบ ลอง
โทรทัศน์วงจรปิด
โรง รียน พชรวิทยาคาร

แผนงาน

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
การโยธา
นันทนาการ
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

นา : 73/98

680

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

วันที่พิมพ์ : 2/9/2563 19:15:24

500,000

500,000

18. ระบบ ลอง
โทรทัศน์วงจรปิด
โรง รียนมัธยม นอง
ศาลา

19. ระบบ ลอง
โทรทัศน์วงจรปิด
โรง รียนลมลาชีนิรมิต
วิทยา

500,000

16. ระบบ ลอง
โทรทัศน์วงจรปิด
โรง รียนมัธยมชัยมงคล
รังงาม

500,000

500,000

15. ระบบ ลอง
โทรทัศน์วงจรปิด
โรง รียนภแลนคาวิทยา
ยน

17. ระบบ ลอง
โทรทัศน์วงจรปิด
โรง รียนมัธยมบานแ ง
วิทยา

500,000

แผนงานการศึกษา

14. ระบบ ลอง
โทรทัศน์วงจรปิด
โรง รียน พชรวิทยาคาร

แผนงาน
แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

รวม

นา : 74/98

681

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

วันที่พิมพ์ : 2/9/2563 19:15:24

25. ระบบ ลอง
โทรทัศน์วงจรปิด
โรง รียน วยตอน
พิทยาคม

24. ระบบ ลอง
โทรทัศน์วงจรปิด
โรง รียน นองไผวิทยา
น รณ์

23. ระบบ ลอง
โทรทัศน์วงจรปิด
โรง รียน นอง ังข์วิทยา
ยน

22. ระบบ ลอง
โทรทัศน์วงจรปิด
โรง รียน นองขาม
วิทยา

21. ระบบ ลอง
โทรทัศน์วงจรปิด
โรง รียน ระพังวิทยาคม

20. ระบบ ลอง
โทรทัศน์วงจรปิด
โรง รียน ตรีชัยภมิ 2

แผนงาน

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
การโยธา
นันทนาการ
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

นา : 75/98

682

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

วันที่พิมพ์ : 2/9/2563 19:15:24

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

21. ระบบ ลอง
โทรทัศน์วงจรปิด
โรง รียน ระพังวิทยาคม

22. ระบบ ลอง
โทรทัศน์วงจรปิด
โรง รียน นองขาม
วิทยา

23. ระบบ ลอง
โทรทัศน์วงจรปิด
โรง รียน นอง ังข์วิทยา
ยน

24. ระบบ ลอง
โทรทัศน์วงจรปิด
โรง รียน นองไผวิทยา
น รณ์

25. ระบบ ลอง
โทรทัศน์วงจรปิด
โรง รียน วยตอน
พิทยาคม

แผนงานการศึกษา

20. ระบบ ลอง
โทรทัศน์วงจรปิด
โรง รียน ตรีชัยภมิ 2

แผนงาน
แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

รวม

นา : 76/98

683

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

วันที่พิมพ์ : 2/9/2563 19:15:24

ครภัณฑ์ ารศึ ษา

อป รณ์ป้อง ัน ครือ
ขาย

อป รณ์ ระจาย
ัญญาณไร าย

อป รณ์ ระจาย
ัญญาณ

แ น นอร์

ระบบ ลองโทรทัศน์
วงจรปิด นาม ีฬา ลาง
องค์ ารบริ าร วน
จัง วัดชัยภมิ

ครื่อง ารองไฟฟ้า

ครื่องพิมพ์

ครื่องคอมพิว ตอร์โนต
บ๊

ครื่องคอมพิว ตอร์

ครื่อง Mobile Tablet

26. ระบบ ลอง
โทรทัศน์วงจรปิด
โรง รียน วยยาง
วิทยาคม

แผนงาน

150,000

50,000

189,000

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
การโยธา
นันทนาการ

22,000

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

นา : 77/98

684

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

วันที่พิมพ์ : 2/9/2563 19:15:24

122,900
48,600

ครื่องพิมพ์

ครื่อง ารองไฟฟ้า

21,000
23,000
240,000

อป รณ์ ระจาย
ัญญาณ

อป รณ์ ระจาย
ัญญาณไร าย

อป รณ์ป้อง ัน ครือ
ขาย

ครภัณฑ์ ารศึ ษา

29,000

แ น นอร์

ระบบ ลองโทรทัศน์
วงจรปิด นาม ีฬา ลาง
องค์ ารบริ าร วน
จัง วัดชัยภมิ

133,400

ครื่องคอมพิว ตอร์โนต
บ๊

240,000

23,000

21,000

29,000

483,300

48,600

172,900

155,400

447,900

258,900

500,000

รวม

ครื่องคอมพิว ตอร์

483,300

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

150,000

500,000

แผนงานการศึกษา

ครื่อง Mobile Tablet

26. ระบบ ลอง
โทรทัศน์วงจรปิด
โรง รียน วยยาง
วิทยาคม

แผนงาน

นา : 78/98

685

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

วันที่พิมพ์ : 2/9/2563 19:15:24

ระบบผลิตพลังงาน
ไฟฟ้าดวยพลังงานแ ง
อาทิตย์
พรอมติดตั้งบน ลังคา
อาคาร านั งาน
องค์ าร
บริ าร วนจัง วัด
ชัยภมิ

ระบบประ าศของ
โรง รียนใน ัง ัด
องค์ ารบริ าร วน
จัง วัดชัยภมิ

ครภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทย

่อื นวัต รรม ารจัด าร
ศึ ษา ชด ื่อ าร รียน
าร อน
Interactive Touch
Screen

พัดลม พดานขนาดใ ญ

โปรแ รมคอมพิว ตอร์
ระบบ ารบริ ารจัด าร
ในโรง รียน

แผนงาน

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
การโยธา
นันทนาการ
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

นา : 79/98

686

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

วันที่พิมพ์ : 2/9/2563 19:15:24

6,474,000

่อื นวัต รรม ารจัด าร
ศึ ษา ชด ื่อ าร รียน
าร อน
Interactive Touch
Screen

ระบบผลิตพลังงาน
ไฟฟ้าดวยพลังงานแ ง
อาทิตย์
พรอมติดตั้งบน ลังคา
อาคาร านั งาน
องค์ าร
บริ าร วนจัง วัด
ชัยภมิ

ระบบประ าศของ
โรง รียนใน ัง ัด
องค์ ารบริ าร วน
จัง วัดชัยภมิ
10,000,000

6,156,780

พัดลม พดานขนาดใ ญ

ครภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทย

12,519,000

แผนงานการศึกษา

โปรแ รมคอมพิว ตอร์
ระบบ ารบริ ารจัด าร
ในโรง รียน

แผนงาน

6,005,524

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

6,005,524

10,000,000

6,474,000

6,156,780

12,519,000

รวม

นา : 80/98

687

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

วันที่พิมพ์ : 2/9/2563 19:15:24

99,800
51,360
43,480

ครื่องวัดความดันโล ิต

ครื่องวัดระดับน้าตาล
ใน ลือด

ครื่องวัดอณ ภมิราง
ายชนิดวัดดวยตน อง

รถยนต์โดย าร (ต)

ครภัณฑ์ยานพา นะและขน
ง

73,380

11,426,500

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
การโยธา
นันทนาการ

ครื่องชั่งน้า นั

ครภัณฑ์วิทยาศา ตร์ รือ าร
แพทย์

ครื่องออ าลัง ายใน
รม (Fitness)

ครภัณฑ์ ีฬา

ระบบ ียง อประชม
โรง รียนใน ัง ัด
องค์ ารบริ าร วน
จัง วัดชัยภมิ

ระบบผลิตพลังงาน
ไฟฟ้าดวยพลังงานแ ง
อาทิตย์พรอมติดตั้ง
บน ลังคาอาคาร รียน
และอาคารประ อบ

แผนงาน

1,549,000

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

นา : 81/98

688

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

วันที่พิมพ์ : 2/9/2563 19:15:24

10,499,790

ระบบ ียง อประชม
โรง รียนใน ัง ัด
องค์ ารบริ าร วน
จัง วัดชัยภมิ

43,480

ครื่องวัดอณ ภมิราง
ายชนิดวัดดวยตน อง

รถยนต์โดย าร (ต)

1,549,000

51,360

ครื่องวัดระดับน้าตาล
ใน ลือด

ครภัณฑ์ยานพา นะและขน
ง

99,800

ครื่องวัดความดันโล ิต

11,426,500

10,499,790

12,277,200

รวม

73,380

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

ครื่องชั่งน้า นั

ครภัณฑ์วิทยาศา ตร์ รือ าร
แพทย์

ครื่องออ าลัง ายใน
รม (Fitness)

ครภัณฑ์ ีฬา

12,277,200

แผนงานการศึกษา

ระบบผลิตพลังงาน
ไฟฟ้าดวยพลังงานแ ง
อาทิตย์พรอมติดตั้ง
บน ลังคาอาคาร รียน
และอาคารประ อบ

แผนงาน

นา : 82/98

689

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าครุภัณฑ์

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

วันที่พิมพ์ : 2/9/2563 19:15:24

01. โครง าร อ ราง
ถนนลาดยางผิวทางพา
ราแอ ฟัลท์คอน รีต
ายทาง ชย.ถ.1-0107
บานวังอายโพธิ์ – บาน
วังใ มพัฒนา อา ภอ
ทพ ถิต จัง วัดชัยภมิ

คา อ ราง ิ่ง าธารณปโภค

ป้ายอิ ล็ ทรอนิ ์
อัจฉริยะ มาร์ทแอลอีดี
แบบ INDOOR

ป้ายประชา ัมพันธ์
อิ ล็ ทรอนิ ์อัจฉริยะ
มาร์ทแอลอีดี แบบ
OUT DOOR

จอแ ดงผลแบบ LED

ลองวีดิโอ ( ล็ )

ลองภาพนิ่งดิจิตอล

ครภัณฑ์โฆษณาและ ผยแพร

รถยนต์ตรวจ ารณ์

แผนงาน

1,053,800

2,300,000

35,000

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
การโยธา
นันทนาการ
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

นา : 83/98

690

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าครุภัณฑ์

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

วันที่พิมพ์ : 2/9/2563 19:15:24

10,202,220

ป้ายอิ ล็ ทรอนิ ์
อัจฉริยะ มาร์ทแอลอีดี
แบบ INDOOR

01. โครง าร อ ราง
ถนนลาดยางผิวทางพา
ราแอ ฟัลท์คอน รีต
ายทาง ชย.ถ.1-0107
บานวังอายโพธิ์ – บาน
วังใ มพัฒนา อา ภอ
ทพ ถิต จัง วัดชัยภมิ

1,053,800

2,300,000

ป้ายประชา ัมพันธ์
อิ ล็ ทรอนิ ์อัจฉริยะ
มาร์ทแอลอีดี แบบ
OUT DOOR

คา อ ราง ิ่ง าธารณปโภค

35,000

50,000

80,000

1,384,000

รวม

จอแ ดงผลแบบ LED

50,000

ลองวีดิโอ ( ล็ )

1,384,000

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

80,000

10,202,220

แผนงานการศึกษา

ลองภาพนิ่งดิจิตอล

ครภัณฑ์โฆษณาและ ผยแพร

รถยนต์ตรวจ ารณ์

แผนงาน

นา : 84/98

691

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

วันที่พิมพ์ : 2/9/2563 19:15:24

งินชด ชย ัญญาแบบ
ปรับราคาได (คา K)

โครง ารไฟฟ้าแ ง วาง
ายทางองค์ ารบริ าร
วนจัง วัดชัยภมิ
50,000

2,264,600

03. โครง าร อ ราง
ถนนลาดยางผิวทางพา
ราแอ ฟัลท์คอน รีต
ายทาง ชย.ถ.1-0128
บาน วา ฒา – บาน
วยน้าคา อา ภอ
บาน ขวา จัง วัดชัยภมิ

โครง าร อ รางป้าย
ศนย์พัฒนาคณภาพชีวิต
และ ง ริมอาชีพผ ง
อาย องค์ ารบริ าร
วนจัง วัดชัยภมิ

1,807,600

70,000,000

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
การโยธา
นันทนาการ

02. โครง าร อ ราง
ถนนลาดยางผิวทางพา
ราแอ ฟัลท์คอน รีต
ายทาง ชย.ถ.1-0135
บาน นองขาม – บาน
โนนดินจี่
อา ภอภ ขียว จัง วัด
ชัยภมิ

แผนงาน

158,800

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

นา : 85/98

692

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

วันที่พิมพ์ : 2/9/2563 19:15:24

50,000

70,000,000

โครง ารไฟฟ้าแ ง วาง
ายทางองค์ ารบริ าร
วนจัง วัดชัยภมิ

งินชด ชย ัญญาแบบ
ปรับราคาได (คา K)

158,800

โครง าร อ รางป้าย
ศนย์พัฒนาคณภาพชีวิต
และ ง ริมอาชีพผ ง
อาย องค์ ารบริ าร
วนจัง วัดชัยภมิ

2,264,600

รวม

03. โครง าร อ ราง
ถนนลาดยางผิวทางพา
ราแอ ฟัลท์คอน รีต
ายทาง ชย.ถ.1-0128
บาน วา ฒา – บาน
วยน้าคา อา ภอ
บาน ขวา จัง วัดชัยภมิ

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

1,807,600

แผนงานการศึกษา

02. โครง าร อ ราง
ถนนลาดยางผิวทางพา
ราแอ ฟัลท์คอน รีต
ายทาง ชย.ถ.1-0135
บาน นองขาม – บาน
โนนดินจี่
อา ภอภ ขียว จัง วัด
ชัยภมิ

แผนงาน

นา : 86/98

693

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

วันที่พิมพ์ : 2/9/2563 19:15:24

200,000

200,000

200,000

200,000

02. โครง ารปรับปรง
อาคาร รียนและอาคาร
ประ อบ
โรง รียน ดน้าใ
พิทยาคม

03. โครง ารปรับปรง
อาคาร รียนและอาคาร
ประ อบ
โรง รียน ษตร มบรณ์
วิทยาคม

04. โครง ารปรับปรง
อาคาร รียนและอาคาร
ประ อบ
โรง รียนโค ะอาด
วิทยา

950,000

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
การโยธา
นันทนาการ

01. โครง ารปรับปรง
อาคาร รียนและอาคาร
ประ อบ
โรง รียน วางโจนศึ ษา

01. โครง ารปรับปรง
นาม ีฬา ลาง
องค์ ารบริ าร วน
จัง วัดชัยภมิ

คาบารงรั ษาและปรับปรง
ที่ดินและ ิ่ง อ ราง

แผนงาน
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

นา : 87/98

694

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

วันที่พิมพ์ : 2/9/2563 19:15:24

200,000

200,000

200,000

200,000

02. โครง ารปรับปรง
อาคาร รียนและอาคาร
ประ อบ
โรง รียน ดน้าใ
พิทยาคม

03. โครง ารปรับปรง
อาคาร รียนและอาคาร
ประ อบ
โรง รียน ษตร มบรณ์
วิทยาคม

04. โครง ารปรับปรง
อาคาร รียนและอาคาร
ประ อบ
โรง รียนโค ะอาด
วิทยา

รวม

01. โครง ารปรับปรง
อาคาร รียนและอาคาร
ประ อบ
โรง รียน วางโจนศึ ษา

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

950,000

แผนงานการศึกษา

01. โครง ารปรับปรง
นาม ีฬา ลาง
องค์ ารบริ าร วน
จัง วัดชัยภมิ

คาบารงรั ษาและปรับปรง
ที่ดินและ ิ่ง อ ราง

แผนงาน

นา : 88/98

695

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

วันที่พิมพ์ : 2/9/2563 19:15:24

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

06. โครง ารปรับปรง
อาคาร รียนและอาคาร
ประ อบ
โรง รียน นิน งาวิทยา

07. โครง ารปรับปรง
อาคาร รียนและอาคาร
ประ อบ
โรง รียนโนน อ วิทยา

08. โครง ารปรับปรง
อาคาร รียนและอาคาร
ประ อบ
โรง รียนโนนครอวิทยา

09. โครง ารปรับปรง
อาคาร รียนและอาคาร
ประ อบ
โรง รียนบาน ดื่อ
วิทยาคม

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
การโยธา
นันทนาการ

05. โครง ารปรับปรง
อาคาร รียนและอาคาร
ประ อบ
โรง รียนตรีประชาพัฒน
ศึ ษา

แผนงาน
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

นา : 89/98

696

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

วันที่พิมพ์ : 2/9/2563 19:15:24

200,000

200,000

200,000

200,000

07. โครง ารปรับปรง
อาคาร รียนและอาคาร
ประ อบ
โรง รียนโนน อ วิทยา

08. โครง ารปรับปรง
อาคาร รียนและอาคาร
ประ อบ
โรง รียนโนนครอวิทยา

09. โครง ารปรับปรง
อาคาร รียนและอาคาร
ประ อบ
โรง รียนบาน ดื่อ
วิทยาคม

รวม

06. โครง ารปรับปรง
อาคาร รียนและอาคาร
ประ อบ
โรง รียน นิน งาวิทยา

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

200,000

แผนงานการศึกษา

05. โครง ารปรับปรง
อาคาร รียนและอาคาร
ประ อบ
โรง รียนตรีประชาพัฒน
ศึ ษา

แผนงาน

นา : 90/98

697

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

วันที่พิมพ์ : 2/9/2563 19:15:24

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

11. โครง ารปรับปรง
อาคาร รียนและอาคาร
ประ อบ
โรง รียนบาน ันวิทยา

12. โครง ารปรับปรง
อาคาร รียนและอาคาร
ประ อบ
โรง รียนบา น็จณรงค์
วิทยาคม

13. โครง ารปรับปรง
อาคาร รียนและอาคาร
ประ อบ
โรง รียนโป่งน ประชา
ามัคคี

14. โครง ารปรับปรง
อาคาร รียนและอาคาร
ประ อบ
โรง รียน พชรวิทยาคาร

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
การโยธา
นันทนาการ

10. โครง ารปรับปรง
อาคาร รียนและอาคาร
ประ อบ
โรง รียนบาน ป้าวิทยา

แผนงาน
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

นา : 91/98

698

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

วันที่พิมพ์ : 2/9/2563 19:15:24

200,000

200,000

200,000

200,000

12. โครง ารปรับปรง
อาคาร รียนและอาคาร
ประ อบ
โรง รียนบา น็จณรงค์
วิทยาคม

13. โครง ารปรับปรง
อาคาร รียนและอาคาร
ประ อบ
โรง รียนโป่งน ประชา
ามัคคี

14. โครง ารปรับปรง
อาคาร รียนและอาคาร
ประ อบ
โรง รียน พชรวิทยาคาร

รวม

11. โครง ารปรับปรง
อาคาร รียนและอาคาร
ประ อบ
โรง รียนบาน ันวิทยา

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

200,000

แผนงานการศึกษา

10. โครง ารปรับปรง
อาคาร รียนและอาคาร
ประ อบ
โรง รียนบาน ป้าวิทยา

แผนงาน

นา : 92/98

699

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

วันที่พิมพ์ : 2/9/2563 19:15:24

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

16. โครง ารปรับปรง
อาคาร รียนและอาคาร
ประ อบ
โรง รียนมัธยมชัยมงคล
รังงาม

17. โครง ารปรับปรง
อาคาร รียนและอาคาร
ประ อบ
โรง รียนมัธยมบานแ ง
วิทยา

18. โครง ารปรับปรง
อาคาร รียนและอาคาร
ประ อบ
โรง รียนมัธยม นอง
ศาลา

19. โครง ารปรับปรง
อาคาร รียนและอาคาร
ประ อบ
โรง รียนลมลาชีนิรมิต
วิทยา

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
การโยธา
นันทนาการ

15. โครง ารปรับปรง
อาคาร รียนและอาคาร
ประ อบ
โรง รียนภแลนคาวิทยา
ยน

แผนงาน
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

นา : 93/98

700

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

วันที่พิมพ์ : 2/9/2563 19:15:24

200,000

200,000

200,000

200,000

17. โครง ารปรับปรง
อาคาร รียนและอาคาร
ประ อบ
โรง รียนมัธยมบานแ ง
วิทยา

18. โครง ารปรับปรง
อาคาร รียนและอาคาร
ประ อบ
โรง รียนมัธยม นอง
ศาลา

19. โครง ารปรับปรง
อาคาร รียนและอาคาร
ประ อบ
โรง รียนลมลาชีนิรมิต
วิทยา

รวม

16. โครง ารปรับปรง
อาคาร รียนและอาคาร
ประ อบ
โรง รียนมัธยมชัยมงคล
รังงาม

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

200,000

แผนงานการศึกษา

15. โครง ารปรับปรง
อาคาร รียนและอาคาร
ประ อบ
โรง รียนภแลนคาวิทยา
ยน

แผนงาน

นา : 94/98

701

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

วันที่พิมพ์ : 2/9/2563 19:15:24

200,000

24. โครง ารปรับปรง
อาคาร รียนและอาคาร
ประ อบ
โรง รียน นอง ังข์วิทยา
ยน

200,000

22. โครง ารปรับปรง
อาคาร รียนและอาคาร
ประ อบ
โรง รียน นองขาม
วิทยา

200,000

200,000

21. โครง ารปรับปรง
อาคาร รียนและอาคาร
ประ อบ
โรง รียน ระพังวิทยาคม

23. โครง ารปรับปรง
อาคาร รียนและอาคาร
ประ อบ
โรง รียน นองไผวิทยา
น รณ์

200,000

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
การโยธา
นันทนาการ

20. โครง ารปรับปรง
อาคาร รียนและอาคาร
ประ อบ
โรง รียน ตรีชัยภมิ 2

แผนงาน
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

นา : 95/98

702

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

วันที่พิมพ์ : 2/9/2563 19:15:24

200,000

200,000

24. โครง ารปรับปรง
อาคาร รียนและอาคาร
ประ อบ
โรง รียน นอง ังข์วิทยา
ยน

200,000

22. โครง ารปรับปรง
อาคาร รียนและอาคาร
ประ อบ
โรง รียน นองขาม
วิทยา

23. โครง ารปรับปรง
อาคาร รียนและอาคาร
ประ อบ
โรง รียน นองไผวิทยา
น รณ์

200,000

รวม

21. โครง ารปรับปรง
อาคาร รียนและอาคาร
ประ อบ
โรง รียน ระพังวิทยาคม

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

200,000

แผนงานการศึกษา

20. โครง ารปรับปรง
อาคาร รียนและอาคาร
ประ อบ
โรง รียน ตรีชัยภมิ 2

แผนงาน

นา : 96/98

703

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

รายจ่ายอื่น

งบลงทุน

งบรายจ่ายอื่น

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

วันที่พิมพ์ : 2/9/2563 19:15:24

รวม

คาจางองค์ ร รือ
ถาบันที่ ป็น ลางใน
าร ารวจความพึงพอ
ใจ

รายจายอื่น

26. โครง ารปรับปรง
อาคาร รียนและอาคาร
ประ อบ
โรง รียน วยยาง
วิทยาคม

25. โครง ารปรับปรง
อาคาร รียนและอาคาร
ประ อบ
โรง รียน วยตอน
พิทยาคม

แผนงาน

88,687,767

1,100,000

10,376,000

200,000

200,000

20,363,500

11,361,020

134,140,000

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
การโยธา
นันทนาการ

14,106,215

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

292,568,000

แผนงานสาธารณ
สุข

นา : 97/98

704

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

รายจ่ายอื่น

งบลงทุน

งบรายจ่ายอื่น

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

วันที่พิมพ์ : 2/9/2563 19:15:24

รวม

คาจางองค์ ร รือ
ถาบันที่ ป็น ลางใน
าร ารวจความพึงพอ
ใจ

รายจายอื่น

26. โครง ารปรับปรง
อาคาร รียนและอาคาร
ประ อบ
โรง รียน วยยาง
วิทยาคม

25. โครง ารปรับปรง
อาคาร รียนและอาคาร
ประ อบ
โรง รียน วยตอน
พิทยาคม

แผนงาน

629,721,856

แผนงานการศึกษา

783,300

183,577,142

50,000

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

1,386,784,800

50,000

200,000

200,000

รวม

นา : 98/98

705

