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ล ำดับ ล ำดับท่ีและช่ือโครงกำร หน้ำ ส่วนรำชกำร
ท่ี ตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน ท่ีรับผิดชอบ ข้อควำมเดิม ข้อควำมใหม่ เหตุผลท่ีขอแก้ไขและเปล่ียนแปลง
1 ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน 62 กองการศึกษา ประเภทครุภัณฑ์โฆษณำและเผยแพร่ ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ เพ่ือให้ถูกต้องตามแนวทาง

(พ.ศ.2561 – 2564) เพ่ิมเติม ศาสนา จัดซ้ือกล้องโทรทัศน์ วงจรปิด CCTV จัดซ้ือกล้องโทรทัศน์ วงจรปิด CCTV การพิจารณาส่ิงของท่ีจัดเป็นวัสดุ
(คร้ังท่ี 6) ล าดับท่ี 32 และวัฒนธรรม พร้อมติดต้ัง จ านวน 6 ชุด ประกอบด้วย   พร้อมติดต้ัง จ านวน 6 ชุด ประกอบด้วย   และครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนก

-กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ชนิดเครือข่าย -กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ชนิดเครือข่าย ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
 6 ตัว  6 ตัว
-อุปกรณ์บันทึกภาพผ่าน เครือข่าย 1 ตัว -อุปกรณ์บันทึกภาพผ่าน เครือข่าย 1 ตัว
-อุปกรณ์สลับสัญญาณ เครือข่าย 24 ช่อง -อุปกรณ์สลับสัญญาณ เครือข่าย 24 ช่อง
1 ตัว 1 ตัว 
-เคร่ืองส ารองไฟฟ้า จ านวน 3 เคร่ือง -เคร่ืองส ารองไฟฟ้า จ านวน 3 เคร่ือง
-ตู้ส าหรับจัดเก็บเคร่ืองคอมพิวเตอร์ -ตู้ส าหรับจัดเก็บเคร่ืองคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ จ านวน 1 ตู้ และอุปกรณ์ จ านวน 1 ตู้
-โทรทัศน์ แอล อี ดี  (LED TV) แบบ -โทรทัศน์ แอล อี ดี  (LED TV) แบบ
Smart TV 48 น้ิว จ านวน 1 เคร่ือง Smart TV 48 น้ิว จ านวน 1 เคร่ือง

กำรแก้ไข

บัญชีสรุปขออนุมัติแก้ไขเพ่ิมเติมรำยละเอียดโครงกำรตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2564) แก้ไข (คร้ังท่ี 5/2562)
แนบท้ำยประกำศองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนี  ลงวันท่ี  6  มีนำคม  2562
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ล ำดับ ล ำดับท่ีและช่ือโครงกำร หน้ำ ส่วนรำชกำร
ท่ี ตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน ท่ีรับผิดชอบ ข้อควำมเดิม ข้อควำมใหม่ เหตุผลท่ีขอแก้ไขและเปล่ียนแปลง

กำรแก้ไข

2 ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน 64-66 กองคลัง ประเภทครุภัณฑ์โฆษณำและเผยแพร่ ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ เพ่ือให้ถูกต้องตามแนวทาง
(พ.ศ.2561 – 2564) เพ่ิมเติม ติดต้ังกล้องวงจรปิดภายในสถานีขนส่ง ติดต้ังกล้องวงจรปิดภายในสถานีขนส่ง การพิจารณาส่ิงของท่ีจัดเป็นวัสดุ
(คร้ังท่ี 6) ล าดับท่ี 39 ผู้โดยสารจังหวัดปัตตานี จ านวน 24 ตัว ผู้โดยสารจังหวัดปัตตานี จ านวน 24 ตัว และครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนก

-กล้องชนิดภายในความ ละเอียดท่ี -กล้องชนิดภายในความ ละเอียดท่ี ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

1,920X1,080 pixel 1,920X1,080 pixel

-กล้องชนิดติดต้ังภายในอาคาร -กล้องชนิดติดต้ังภายในอาคาร 

ความละเอียด 1,920X1,080 pixel ความละเอียด 1,920X1,080 pixel 

-เคร่ืองบันทึกกล้อง (NVR 16CH) -เคร่ืองบันทึกกล้อง (NVR 16CH)

พร้อม HDD 8 TB จ านวน 1 ลูก พร้อม HDD 8 TB จ านวน 1 ลูก 

-จอ LED Smart TV ขนาด55 น้ิว -จอ LED Smart TV ขนาด55 น้ิว

ความละเอียดสูง 1,920X1,080 pixel ความละเอียดสูง 1,920X1,080 pixel

-เคร่ืองส ารองไฟ UPS 3,000VA/2,100 W -เคร่ืองส ารองไฟ UPS 3,000VA/2,100 W

-เคร่ืองส ารองไฟ UPS 1KVA/600 W -เคร่ืองส ารองไฟ UPS 1KVA/600 W

-อุปกรณ์รวมชุดแปลงสัญญาณรับ-ส่ง -อุปกรณ์รวมชุดแปลงสัญญาณรับ-ส่ง 

สัญญาณภาพ'และดาต้า สัญญาณภาพ'และดาต้า

-อุปกรณ์แปลงสัญญาณ MEDIA -อุปกรณ์แปลงสัญญาณ MEDIA 

แปลงสัญญาณสายใยแก้วน าแสง แปลงสัญญาณสายใยแก้วน าแสง

-อุปกรณ์สลับสัญญาณเครือข่าย -อุปกรณ์สลับสัญญาณเครือข่าย

(Fiber Hub Switch4 Port POE) (Fiber Hub Switch4 Port POE) 

ชนิดภายนอกทนความร้อน ชนิดภายนอกทนความร้อน
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ล ำดับ ล ำดับท่ีและช่ือโครงกำร หน้ำ ส่วนรำชกำร
ท่ี ตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน ท่ีรับผิดชอบ ข้อควำมเดิม ข้อควำมใหม่ เหตุผลท่ีขอแก้ไขและเปล่ียนแปลง

กำรแก้ไข

-อุปกรณ์สลับสัญญาณ เครือข่าย -อุปกรณ์สลับสัญญาณ เครือข่าย 

(Fiber Switch 24 Port) ความเร็ว (Fiber Switch 24 Port) ความเร็ว 

10/100/ 1000 Mbps 10/100/ 1000 Mbps

-ระบบกราวด์พร้อม อุปกรณ์ติดต้ัง -ระบบกราวด์พร้อม อุปกรณ์ติดต้ัง 

ณ ห้อง ศูนย์ควบคุมกล้อง ณ ห้อง ศูนย์ควบคุมกล้อง

-ระบบกราวด์กล้องพร้อม -ระบบกราวด์กล้องพร้อม

อุปกรณ์การติดต้ัง อุปกรณ์การติดต้ัง

-ตู้ Rack 19" 42 U ลึก 90 ซม. -ตู้ Rack 19" 42 U ลึก 90 ซม. 

 พร้อมพัดลมและฐานวางอุปกรณ์  พร้อมพัดลมและฐานวางอุปกรณ์

-แขนเหล็กยึดกล้อง ขนาด1.50 เมตร -แขนเหล็กยึดกล้อง ขนาด1.50 เมตร

 วัสดุเหล็กชุบกัลวาไนซ์  วัสดุเหล็กชุบกัลวาไนซ์

-ตู้เหล็กซิงค์ (ตู้ Service Box) -ตู้เหล็กซิงค์ (ตู้ Service Box)

 พร้อมอุปกรณ์ติดต้ัง  พร้อมอุปกรณ์ติดต้ัง

-สายใยแก้วน าแสงขนาด 12 Core -สายใยแก้วน าแสงขนาด 12 Core 

มีสลิง ชนิด ติดต้ังภายนอกอาคาร มีสลิง ชนิด ติดต้ังภายนอกอาคาร

-สาย UTP CAT 5 E ชนิดมี Sling -สาย UTP CAT 5 E ชนิดมี Sling 

(ส าหรับเดินสายภายนอกอาคาร) (ส าหรับเดินสายภายนอกอาคาร)

-สายไฟ VAF ขนาด 2X4 -สายไฟ VAF ขนาด 2X4

-อุปกรณ์เช่ือมต่อสาย -อุปกรณ์เช่ือมต่อสาย

สัญญาณ 12 Core/box รวม 6 box สัญญาณ 12 Core/box รวม 6 box

-หัว RJ - 45 -หัว RJ - 45
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ล ำดับ ล ำดับท่ีและช่ือโครงกำร หน้ำ ส่วนรำชกำร
ท่ี ตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน ท่ีรับผิดชอบ ข้อควำมเดิม ข้อควำมใหม่ เหตุผลท่ีขอแก้ไขและเปล่ียนแปลง

กำรแก้ไข

-อุปกรณ์เก็บสาย Fiber Optic -อุปกรณ์เก็บสาย Fiber Optic

-อุปกรณ์เก็บสาย Fiber -อุปกรณ์เก็บสาย Fiber

Optic ชนิดภายนอก Tray Optic ชนิดภายนอก Tray

-อุปกรณ์การติดต้ังท่ัวไป เช่น ท่อเหล็ก -อุปกรณ์การติดต้ังท่ัวไป เช่น ท่อเหล็ก 

ต่อตรง กล่องเก็บอุปกรณ์ ต่อตรง กล่องเก็บอุปกรณ์

-เสาเหล็กยึดกล้อง ขนาด 5 เมตร -เสาเหล็กยึดกล้อง ขนาด 5 เมตร

วัสดุเหล็กชุบ กัลวาไนซ์และตู้เหล็ก วัสดุเหล็กชุบ กัลวาไนซ์และตู้เหล็ก

-ค่าแรงติดต้ังสาย และติดต้ังอุปกรณ์ระบบ -ค่าแรงติดต้ังสาย และติดต้ังอุปกรณ์ระบบ

ดิจิตอลท้ังหมด ดิจิตอลท้ังหมด

(นายเศรษฐ์  อัลยุฟรี)
นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี



- 5 -

แบบ ผ.08

2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 การศึกษา หมวดครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณา เพ่ือสอดส่อง ควบคุม จัดซ้ือกล้องโทรทัศน์ - 1,500,000    - - กองการศึกษาฯ 
ท่ีดิน และเผยแพร่ ดูแลความปลอดภัย วงจรปิด CCTV 

และส่ิงก่อสร้าง ในชีวิตและทรัพย์สิน พร้อมติดต้ัง จ านวน6 ชุด
ภายในสนามกีฬากลางฯ ประกอบด้วย           

-กล้องโทรทัศน์วงจรปิด
ชนิดเครือข่าย 6 ตัว 
-อุปกรณ์บันทึกภาพผ่าน
เครือข่าย 1 ตัว   
-อุปกรณ์สลับสัญญาณ
เครือข่าย 24 ช่อง 1 ตัว 
-เคร่ืองส ารองไฟฟ้า 
จ านวน 3 เคร่ือง         -
-ตู้ส าหรับจัดเก็บ
เคร่ืองคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ จ านวน 1 ตู้
-โทรทัศน์ แอล อี ดี 
 (LED TV) แบบ 
Smart TV 48 น้ิว 
จ านวน 1 เคร่ือง

ขอควำมเดิมตำมแผนฯ (พ.ศ.2561 - 2564) เพ่ิมเติม (คร้ังท่ี 6/2561) หน้ำท่ี 62 ล ำดับท่ี 32

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2564) แก้ไข (คร้ังท่ี 5/2562)

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนี

ท่ี แผนงำน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ
หน่วยงำน

รับผิดชอบหลัก
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2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี แผนงำน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ
หน่วยงำน

รับผิดชอบหลัก

แก้ไข
การศึกษา หมวดครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้ำวิทยุ เพ่ือสอดส่อง ควบคุม จัดซ้ือกล้องโทรทัศน์ - 1,500,000    - - กองการศึกษาฯ 

ท่ีดิน ดูแลความปลอดภัย วงจรปิด CCTV 
และส่ิงก่อสร้าง ในชีวิตและทรัพย์สิน พร้อมติดต้ัง จ านวน6 ชุด

ภายในสนามกีฬากลางฯ ประกอบด้วย           
-กล้องโทรทัศน์วงจรปิด
ชนิดเครือข่าย 6 ตัว 
-อุปกรณ์บันทึกภาพผ่าน
เครือข่าย 1 ตัว   
-อุปกรณ์สลับสัญญาณ
เครือข่าย 24 ช่อง 1 ตัว 
-เคร่ืองส ารองไฟฟ้า 
จ านวน 3 เคร่ือง         -
-ตู้ส าหรับจัดเก็บ
เคร่ืองคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ จ านวน 1 ตู้
-โทรทัศน์ แอล อี ดี 
 (LED TV) แบบ 
Smart TV 48 น้ิว 
จ านวน 1 เคร่ือง
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2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี แผนงำน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ
หน่วยงำน

รับผิดชอบหลัก

2 การพาณิชย์ หมวดครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณา เพ่ือสอดส่อง ควบคุม ติดต้ังกล้องวงจรปิด  - 2,112,600     -  - กองคลัง
ท่ีดิน และเผยแพร่ ดูแลความปลอดภัย ภายในสถานีขนส่ง

และส่ิงก่อสร้าง ในชีวิตและทรัพย์สิน ผู้โดยสารจังหวัดปัตตานี 
ภายในสถานีขนส่งผู้โดยสาร จ านวน 24 ตัว
จังหวัดปัตตานี -กล้องชนิดภายในความ

ละเอียดท่ี 
1,920X1,080 pixel
-กล้องชนิดติดต้ังภายใน
อาคาร ความละเอียด 
1,920X1,080 pixel 
-เคร่ืองบันทึกกล้อง 
(NVR 16CH),พร้อม 
HDD 8 TB จ านวน 1 ลูก 
-จอ LED Smart TV 
ขนาด55 น้ิว 
ความละเอียดสูง
1,920X1,080 pixel
-เคร่ืองส ารองไฟ 
UPS 3,000VA/2,100 W
-เคร่ืองส ารองไฟ UPS 
1KVA/600 W

ขอควำมเดิมตำมแผนฯ (พ.ศ.2561 - 2564) เพ่ิมเติม (คร้ังท่ี 6/2561) หน้ำท่ี 64-66 ล ำดับท่ี 39
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2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี แผนงำน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ
หน่วยงำน

รับผิดชอบหลัก

(ต่อ) -อุปกรณ์รวมชุดแปลง
สัญญาณรับ-ส่ง 
สัญญาณภาพ'และดาต้า
-อุปกรณ์แปลงสัญญาณ

 MEDIA แปลงสัญญาณ
สายใยแก้วน าแสง
-อุปกรณ์สลับสัญญาณ
เครือข่าย (Fiber Hub 
Switch4 Port POE) 
ขนิดภายนอกทนความร้อน
-อุปกรณ์สลับสัญญาณ
เครือข่าย (Fiber Switch
24 Port) ความเร็ว 
10/100/ 1000 Mbps
-ระบบกราวด์พร้อม
อุปกรณ์ติดต้ัง ณ ห้อง
ศูนย์ควบคุมกล้อง
-ระบบกราวด์กล้องพร้อม
อุปกรณ์การติดต้ัง
-ตู้ Rack 19" 42 U 
ลึก 90 ซม. พร้อมพัดลม 
และฐานวางอุปกรณ์
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2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี แผนงำน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ
หน่วยงำน

รับผิดชอบหลัก

(ต่อ) -แขนเหล็กยึดกล้อง
 ขนาด1.50 เมตร
 วัสดุเหล็กชุบกัลวาไนซ์
-ตู้เหล็กซ้ิงค์(ตู้ Service 
BoX) พร้อมอุปกรณ์ติดต้ัง
-สายใยแก้วน าแสงขนาด
12 Core มีสลิง ชนิด
ติดต้ังภายนอกอาคาร
-สาย UTP CAT 5 E 
ชนิดมี Sling (ส าหรับ
เดินสายภายนอกอาคาร)
-สายไฟ VAF ขนาด 2X4
-อุปกรณ์เช่ือมต่อสาย
สัญญาณ 12 Core/box 
รวม 6 box
-หัว RJ - 45
-อุปกรณ์เก็บสาย Fiber
Optic
-อุปกรณ์เก็บสาย Fiber
Optic ชนิดภายนอก Tray
-อุปกรณ์การติดต้ังท้ัวไป
เช่น ท่อเหล็ก ต่อตรง  
กล่องเก็บอุปกรณ์
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2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี แผนงำน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ
หน่วยงำน

รับผิดชอบหลัก

(ต่อ) -เสาเหล็กยึดกล้อง ขนาด
5 เมตร วัสดุเหล็กชุบ
กัลวาไนซ์และตู้เหล็ก
-ค่าแรงติดต้ังสาย 
และติดต้ังอุปกรณ์ระบบ
ดิจิตอลท้ังหด

แก้ไข
2 การพาณิชย์ หมวดครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้ำวิทยุ เพ่ือสอดส่อง ควบคุม ติดต้ังกล้องวงจรปิด  - 2,112,600     -  - กองคลัง

ท่ีดิน ดูแลความปลอดภัย ภายในสถานีขนส่ง
และส่ิงก่อสร้าง ในชีวิตและทรัพย์สิน ผู้โดยสารจังหวัดปัตตานี 

                                  จ านวน 24 ตัว
จังหวัดปัตตานี -กล้องชนิดภายในความ

ละเอียดท่ี 
1,920X1,080 pixel
-กล้องชนิดติดต้ังภายใน
อาคาร ความละเอียด 
1,920X1,080 pixel 
-เคร่ืองบันทึกกล้อง 
(NVR 16CH),พร้อม 
HDD 8 TB จ านวน 1 ลูก 
-จอ LED Smart TV 
ขนาด55 น้ิว 
ความละเอียดสูง
1,920X1,080 pixel
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2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี แผนงำน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ
หน่วยงำน

รับผิดชอบหลัก

(ต่อ) -เคร่ืองส ารองไฟ 
UPS 3,000VA/2,100 W
-เคร่ืองส ารองไฟ UPS 
1KVA/600 W
-อุปกรณ์รวมชุดแปลง
สัญญาณรับ-ส่ง 
สัญญาณภาพ'และดาต้า
-อุปกรณ์แปลงสัญญาณ

 MEDIA แปลงสัญญาณ
สายใยแก้วน าแสง
-อุปกรณ์สลับสัญญาณ
เครือข่าย (Fiber Hub 
Switch4 Port POE) 
ขนิดภายนอกทนความร้อน
-อุปกรณ์สลับสัญญาณ
เครือข่าย (Fiber Switch
24 Port) ความเร็ว 
10/100/ 1000 Mbps
-ระบบกราวด์พร้อม
อุปกรณ์ติดต้ัง ณ ห้อง
ศูนย์ควบคุมกล้อง
-ระบบกราวด์กล้องพร้อม
อุปกรณ์การติดต้ัง
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2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี แผนงำน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ
หน่วยงำน

รับผิดชอบหลัก

(ต่อ) -ตู้ Rack 19" 42 U 
ลึก 90 ซม. พร้อมพัดลม 
และฐานวางอุปกรณ์
-แขนเหล็กยึดกล้อง
 ขนาด1.50 เมตร
 วัสดุเหล็กชุบกัลวาไนซ์
-ตู้เหล็กซ้ิงค์(ตู้ Service 
BoX) พร้อมอุปกรณ์ติดต้ัง
-สายใยแก้วน าแสงขนาด
12 Core มีสลิง ชนิด
ติดต้ังภายนอกอาคาร
-สาย UTP CAT 5 E 
ชนิดมี Sling (ส าหรับ
เดินสายภายนอกอาคาร)
-สายไฟ VAF ขนาด 2X4
-อุปกรณ์เช่ือมต่อสาย
สัญญาณ 12 Core/box 
รวม 6 box
-หัว RJ - 45
-อุปกรณ์เก็บสาย Fiber
Optic
-อุปกรณ์เก็บสาย Fiber
Optic ชนิดภายนอก Tray



- 13 -

2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี แผนงำน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ
หน่วยงำน

รับผิดชอบหลัก

(ต่อ) -อุปกรณ์การติดต้ังท้ัวไป
เช่น ท่อเหล็ก ต่อตรง  
กล่องเก็บอุปกรณ์
-เสาเหล็กยึดกล้อง ขนาด
5 เมตร วัสดุเหล็กชุบ
กัลวาไนซ์และตู้เหล็ก
-ค่าแรงติดต้ังสาย 
และติดต้ังอุปกรณ์ระบบ
ดิจิตอลท้ังหด

-            3,612,600   -            -            

9

รวม
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