
























แบบ ผ 03

ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิถีภูมิปัญญาไทย

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 พัฒนาด้านสังคมการศึกษาและคุณภาพชีวิต

ยทุธศาสตร์ที่  6  ยทุธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ินของประชาชน

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

หน่วยงาน

ที่ แผนงาน หมวด ประเภทครุภัณฑ์ เป้าหมาย 2561 2562 2563 2564 2565 ที่รับผิดชอบหลัก

(ผลผลิตของครุภัณฑ์ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 แผนงานการรักษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ เดิม

ความสงบภายใน ไฟฟา้และวิทยุ ติดต้ังกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดไอพ ี แบบอนิฟราเรดส าหรับติดต้ัง 440,000 ส านักปลัด

ภายนอก อาคาร (Outdoor IP Infrared Camera) แบบที่ 1 ม.2 (งานป้องกนั)

จ านวน 20 ชุด

จากแผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.) 2561-2565) หน้า 392

เปลี่ยนแปลง

-จดัซ้ือกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่ส าหรับติดต้ัง 1,906,000 ส านักปลัด

ภายนอกอาคาร แบบที่ 2 ส าหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัย (งานป้องกนั)

และวิเคราะห์ภาพ ราคา 53,000 บาท/ชุด  จ านวน  20 ชุด

-ตู้เหล็กขนาด 0.3 x 0.6x0.8 เมตร จ านวน 13 ตู้ๆละ4,500 บาท

-เสาเหล็กขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.5 นิ้ว  สูง 5.00 เมตร จ านวน 13 เสาๆละ 2,000 บาท 

-4G Router ส าหรับใส่ซิมการ์ดอนิเตอร์เน็ต จ านวน 13 ชุด  ราคาชุดละ 5,500 บาท

-ระบบไฟฟา้พลังงานอาทิตย์ส าหรับกล้อง CCTV และอปุกรณ์พว่งชุดละ 24,500 จ านวน 40 ชุด

-และค่าติดต้ัง  หมู่ 2 บ้านวังโบสถ์

 (ใช้เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด)

ฉบับเดือนกนัยายน  2562 ประกาศ ณ วันที่ 25 กนัยายน  2562
13

               บัญชีครุภัณฑ์

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ

งบประมาณและที่ผ่านมา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)เปลี่ยนแปลง  ครัง้ที่ 5/2563



แบบ ผ 03

ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิถีภูมิปัญญาไทย

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 พัฒนาด้านสังคมการศึกษาและคุณภาพชีวิต

ยทุธศาสตร์ที่  6  ยทุธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ินของประชาชน

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

หน่วยงาน

ที่ แผนงาน หมวด ประเภทครุภัณฑ์ เป้าหมาย 2561 2562 2563 2564 2565 ที่รับผิดชอบหลัก

(ผลผลิตของครุภัณฑ์ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2 แผนงานการรักษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ เดิม

ความสงบภายใน ไฟฟา้และวิทยุ ติดต้ังกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดไอพ ี แบบอนิฟราเรดส าหรับติดต้ัง 88,000 ส านักปลัด

ภายนอก อาคาร (Outdoor IP Infrared Camera) แบบที่ 1 ม.4 (งานป้องกนั)

จ านวน 4 ชุด

จากแผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.) 2561-2565) หน้า 392

เปลี่ยนแปลง

-จดัซ้ือกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่ส าหรับติดต้ัง 386,000 ส านักปลัด

ภายนอกอาคาร แบบที่ 2 ส าหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัย (งานป้องกนั)
และวิเคราะห์ภาพ ราคา 53,000 บาท/ชดุ  จ านวน  4 ชดุ
-ตู้เหล็กขนาด 0.3 x 0.6x0.8 เมตร จ านวน 3 ตู้ๆละ4,500 บาท
-เสาเหล็กขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.5 นิว้  สูง 5.00 เมตร จ านวน 3 เสาๆละ 2,000 บาท 
-4G Router ส าหรับใส่ซิมการ์ดอนิเตอร์เน็ต จ านวน 3 ชดุ  ราคาชดุละ 5,500 บาท
-ระบบไฟฟา้พลังงานอาทิตย์ส าหรับกล้อง CCTV และอปุกรณ์พว่งชดุละ 24,500 จ านวน 4 ชดุ
-และค่าติดต้ัง  หมู ่4 บ้านหนองตะเภา
 (ใช้เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด)
ฉบับเดือนกนัยายน  2562 ประกาศ ณ วันที่ 25 กนัยายน  2562

14

               บัญชีครุภัณฑ์

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)เปลี่ยนแปลง  ครัง้ที่ 5/2563

งบประมาณและที่ผ่านมา



แบบ ผ 03

ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิถีภูมิปัญญาไทย

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 พัฒนาด้านสังคมการศึกษาและคุณภาพชีวิต

ยทุธศาสตร์ที่  6  ยทุธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ินของประชาชน

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

หน่วยงาน

ที่ แผนงาน หมวด ประเภทครุภัณฑ์ เป้าหมาย 2561 2562 2563 2564 2565 ที่รับผิดชอบหลัก

(ผลผลิตของครุภัณฑ์ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3 แผนงานการรักษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ เดิม

ความสงบภายใน ไฟฟา้และวิทยุ ติดต้ังกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดไอพ ี แบบอนิฟราเรดส าหรับติดต้ัง 220,000 ส านักปลัด

ภายนอก อาคาร (Outdoor IP Infrared Camera) แบบที่ 1 ม.7 (งานป้องกนั)

จ านวน 10 ชุด

จากแผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.) 2561-2565) หน้า 392

เปลี่ยนแปลง

-จดัซ้ือกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่ส าหรับติดต้ัง 972,500 ส านักปลัด

ภายนอกอาคาร แบบที่ 2 ส าหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัย (งานป้องกนั)

และวิเคราะห์ภาพ ราคา 53,000 บาท /ชุด จ านวน  10 ชุด 
-ตู้เหล็กขนาด 0.3 x 0.6x0.8 เมตร จ านวน 7 ตู้ๆละ4,500 บาท
-เสาเหล็กขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.5 นิว้  สูง 5.00 เมตร จ านวน 7 เสาๆละ 2,000 บาท 
-4G Router ส าหรับใส่ซิมการ์ดอนิเตอร์เน็ต จ านวน 7 ชดุ  ราคาชดุละ 5,500 บาท
-ระบบไฟฟา้พลังงานอาทิตย์ส าหรับกล้อง CCTV และอปุกรณ์พว่งชดุละ 24,500 จ านวน 10 ชดุ
-และค่าติดต้ัง  หมู ่7 บ้านหนองเหียง
 (ใช้เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด)
ฉบับเดือนกนัยายน  2562 ประกาศ ณ วันที่ 25 กนัยายน  2562

15

               บัญชีครุภัณฑ์

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ

งบประมาณและที่ผ่านมา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)เปลี่ยนแปลง  ครัง้ที่ 5/2563



แบบ ผ 03

ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิถีภูมิปัญญาไทย

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 พัฒนาด้านสังคมการศึกษาและคุณภาพชีวิต

ยทุธศาสตร์ที่  6  ยทุธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ินของประชาชน

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

หน่วยงาน

ที่ แผนงาน หมวด ประเภทครุภัณฑ์ เป้าหมาย 2561 2562 2563 2564 2565 ที่รับผิดชอบหลัก

(ผลผลิตของครุภัณฑ์ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4 แผนงานการรักษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ เดิม

ความสงบภายใน ไฟฟา้และวิทยุ ติดต้ังกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดไอพ ี แบบอนิฟราเรดส าหรับติดต้ัง 88,000 ส านักปลัด

ภายนอก อาคาร (Outdoor IP Infrared Camera) แบบที่ 1 ม.14 (งานป้องกนั)

จ านวน 4ชุด

จากแผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.) 2561-2565) หน้า 392

เปลี่ยนแปลง

-จดัซ้ือกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่ส าหรับติดต้ัง 386,000 ส านักปลัด

ภายนอกอาคาร แบบที่ 2 ส าหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัย (งานป้องกนั)
และวิเคราะห์ภาพ ราคา 53,000 บาท/ชดุ จ านวน  4 ชดุ
-ตู้เหล็กขนาด 0.3 x 0.6x0.8 เมตร จ านวน 9ตู้ๆละ4,500 บาท
-เสาเหล็กขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.5 นิว้  สูง 5.00 เมตร จ านวน 3 เสาๆละ 2,000 บาท 
-4G Router ส าหรับใส่ซิมการ์ดอนิเตอร์เน็ต จ านวน 3 ชดุ  ราคาชดุละ 5,500 บาท
-ระบบไฟฟา้พลังงานอาทิตย์ส าหรับกล้อง CCTV และอปุกรณ์พว่งชดุละ 24,500 จ านวน 4 ชดุ
-และค่าติดต้ัง  หมู ่14 บ้านหนองสมอ
 (ใช้เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด)
ฉบับเดือนกนัยายน  2562 ประกาศ ณ วันที่ 25 กนัยายน  2562

16

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)เปลี่ยนแปลง  ครัง้ที่ 5/2563

งบประมาณและที่ผ่านมา

               บัญชีครุภัณฑ์

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ



แบบ ผ 03

ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิถีภูมิปัญญาไทย

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 พัฒนาด้านสังคมการศึกษาและคุณภาพชีวิต

ยทุธศาสตร์ที่  6  ยทุธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ินของประชาชน

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

หน่วยงาน

ที่ แผนงาน หมวด ประเภทครุภัณฑ์ เป้าหมาย 2561 2562 2563 2564 2565 ที่รับผิดชอบหลัก

(ผลผลิตของครุภัณฑ์ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5 แผนงานการรักษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณา เดิม

ความสงบภายใน และเผยแพร่ ติดต้ังกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดไอพ ี แบบปรับมุมมองส าหรับติดต้ัง 390,800 ส านักปลัด

ภายนอก อาคาร (Outdoor PTZ  Network Camera ) แบบที่ 1 (งานป้องกนั)

จ านวน 40 ชุด

จากแผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.) 2561-2565) หน้า 404

เปลี่ยนแปลง

-จดัซ้ิอกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่ส าหรับติดต้ัง ส านักปลัด

ภายนอกอาคาร แบบที่ 2 ส าหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัย 2,160,000 (งานป้องกนั)
และวิเคราะห์ภาพ ราคา 53,000 บาท/ชดุ จ านวน  40 ชดุ
-ตู้เหล็กขนาด 0.3 x 0.6x0.8 เมตร จ านวน 34ตู้ๆละ4,500 บาท
-เสาเหล็กขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.5 นิว้  สูง 5.00 เมตร จ านวน 34 เสาๆละ 2,000 บาท 
-4G Router ส าหรับใส่ซิมการ์ดอนิเตอร์เน็ต จ านวน 34 ชดุ  ราคาชดุละ 5,500 บาท
-ระบบไฟฟา้พลังงานอาทิตย์ส าหรับกล้อง CCTV และอปุกรณ์พว่งชดุละ 24,500 จ านวน 40ชดุ
และค่าติดต้ัง  เขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ

 (ใช้เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด)
ฉบับเดือนกนัยายน  2562 ประกาศ ณ วันที่ 25 กนัยายน  2562

17

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)เปลี่ยนแปลง  ครัง้ที่ 5/2563

งบประมาณและที่ผ่านมา

               บัญชีครุภัณฑ์

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ


