
ล า
ดับ 2561 2562 2563 2564
ที (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์สํานักงาน เพื่อจ่ายเปน็ค่าครุภณัฑ์สําหรับสนับสนุน เคร่ืองพมิพดี์ดไฟฟา้ แบบต้ังโต๊ะ 31,550          31,550           -  - กองพสัดุฯ

การปฏบิติังานใหเ้กิดประสิทธิภาพ ระบบ 2 ภาษา ไทย - อังกฤษ
ป ี2561 จํานวน 1 เคร่ือง
ป ี2562 จํานวน 1 เคร่ือง

2 บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์สํานักงาน เพื่อจ่ายเปน็ค่าครุภณัฑ์สําหรับสนับสนุน โต๊ะทํางาน หน้าเมลามีน ขนาดไม่น้อย 40,000           -  -  - กองพสัดุฯ
การปฏบิติังานใหเ้กิดประสิทธิภาพ 120 x 60 x 75 ซ.ม. จํานวน 10 ตัว

3 บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์สํานักงาน เพื่อจ่ายเปน็ค่าครุภณัฑ์สําหรับสนับสนุน เก้าอีท้ํางาน จํานวน 10 ตัว 58,000           -  -  - กองพสัดุฯ
การปฏบิติังานใหเ้กิดประสิทธิภาพ

4 บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์สํานักงาน เพื่อจ่ายเปน็ค่าครุภณัฑ์สําหรับสนับสนุน ตู้เหล็กสูง บานเล่ือนกระจก 44,500           -  -  - กองพสัดุฯ
การปฏบิติังานใหเ้กิดประสิทธิภาพ จํานวน 5 หลัง

5 บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์โฆษณาและ เพื่อใหม้ีประสิทธิภาพในการปฏบิติังาน เคร่ืองรับโทรทศัน์ระบบดิจิตอล 750,000        750,000         -  - กองกิจการขนส่ง
เผยแพร่ ขนาดไม่น้อยกว่า 40 นิ้ว

จํานวน 15 เคร่ือง

6 บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์การเกษตร เพื่อใหม้ีประสิทธิภาพในการปฏบิติังาน เคร่ืองตัดหญ้าแบบรถเข็ญ 15,000          15,000           -  - กองกิจการขนส่ง
จํานวน 1 เคร่ือง

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับที ่1

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

งบประมาณและทีผ่่านมา

แบบ ผ.08 

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจาํปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น 926



7 บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เพื่อจ่ายเปน็ค่าครุภณัฑ์สําหรับสนับสนุน เคร่ืองคอมพวิเตอร์สําหรับงานประมวล 220,000        132,000        110,000     110,000     กองพสัดุฯ
การปฏบิติังานใหเ้กิดประสิทธิภาพ ผลแบบที่ 1  

ป ี2561 จํานวน 10 เคร่ือง
ป ี2562 จํานวน 6 เคร่ือง
ป ี2563 จํานวน 5 เคร่ือง
ป ี2564 จํานวน 5 เคร่ือง
จัดหาตามราคามาตรฐานครุภณัฑ์
กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

8 บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เพื่อจ่ายเปน็ค่าครุภณัฑ์สําหรับสนับสนุน เคร่ืองพมิพช์นิดเลเซอร์/ชนิด LED 79,000          47,400          39,500      39,500      กองพสัดุฯ
การปฏบิติังานใหเ้กิดประสิทธิภาพ ขาวดํา ( 30 หน้า/นาท)ี ตามมาตรฐาน

และราคากลาง 
ป ี2561 จํานวน 10 เคร่ือง
ป ี2562 จํานวน 6 เคร่ือง
ป ี2563 จํานวน 5 เคร่ือง
ป ี2564 จํานวน 5 เคร่ือง
จัดหาตามราคามาตรฐานครุภณัฑ์
กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

9 บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เพื่อจ่ายเปน็ค่าครุภณัฑ์สําหรับสนับสนุน ชุดโปรแกรมระบบปฏบิติัการสําหรับ 40,000          24,000          20,000      20,000      กองพสัดุฯ
การปฏบิติังานใหเ้กิดประสิทธิภาพ เคร่ืองคอมพวิเตอร์ 

ป ี2561 จํานวน 10 ชุด
ป ี2562 จํานวน 6 ชุด
ป ี2563 จํานวน 5 ชุด
ป ี2564 จํานวน 5 ชุด
จัดหาตามราคามาตรฐานครุภณัฑ์
กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจาํปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น 927



10 บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เพื่อใหม้ีประสิทธิภาพในการปฏบิติังาน เคร่ืองพมิพส์ลิป สต๊ิกเกอร์ (สําหรับพมิพ์ 11,000          11,000          11,000      11,000      สํานักปลัดฯ
ที่อยูจ่่าหน้าซองส่งวารสาร ส่ือ ส่ิงพมิพ์ ฝ่ายพฒันาสังคม
ต่างๆ) จํานวน 1 เคร่ือง
จัดหาตามราคามาตรฐานครุภณัฑ์
กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

11 บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เพื่อใหม้ีประสิทธิภาพในการปฏบิติังาน เคร่ืองสํารองไฟ ขนาด 800 VA  - 14,000           -  - สํานักปลัดฯ
จํานวน 5 เคร่ือง ฝ่ายพฒันาสังคม
จัดหาตามราคามาตรฐานครุภณัฑ์
กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

12 บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์สํานักงาน เพื่อใหม้ีประสิทธิภาพในการปฏบิติังาน เคร่ืองพมิพสํ์าเนาดิจิตอล 1 เคร่ือง 150,000        150,000         -  - กองกิจการขนส่ง

13 บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์สํานักงาน เพื่อใหม้ีประสิทธิภาพในการปฏบิติังาน เคร่ืองถ่ายเอกสารขนาดความเร็ว 150,000        150,000         -  - กองกิจการขนส่ง
ไม่น้อยกว่า 20 แผ่น/นาที
จํานวน 1 เคร่ือง

14 บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะ เพื่อใช้บริการประชาชน รถจักรยานยนต์ปคิอัพขจนาดไม่น้อยกว่า 240,000        240,000         -  - กองกิจการขนส่ง
และขนส่ง 100 CC พร้อมหลังคา จํานวน 3 คัน

15 บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เพื่อใหม้ีประสิทธิภาพในการปฏบิติังาน เคร่ืองพมิพร์ะบบเลเซอร์สี ขนาดความเร็ว 30,000          30,000           -  - กองกิจการขนส่ง
ในการพมิพไ์ม่น้อยกว่า 10 แผ่น/นาที
จํานวน 1 เคร่ือง
จัดหาตามราคามาตรฐานครุภณัฑ์
กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

16 บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์สํานักงาน เพื่อใหม้ีประสิทธิภาพในการปฏบิติังาน เคร่ืองพมิพดี์ดไฟฟา้ 30,000          30,000           -  - กองกิจการขนส่ง
จํานวน 1 เคร่ือง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจาํปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น 928



17 บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์สํานักงาน เพื่อใหม้ีประสิทธิภาพในการปฏบิติังาน เคร่ืองพมิพสํ์าเนาระบบดิจิตอล 120,000        120,000         -  - กองกิจการขนส่ง
จํานวน 1 เคร่ือง

18 บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์การเกษตร เพื่อใหม้ีประสิทธิภาพในการปฏบิติังาน เคร่ืองฉีดน้ําแรงดันสูง 60,000          60,000           -  - กองกิจการขนส่ง
จํานวน 5 เคร่ือง

19 บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะ เพื่อใช้บริการประชาชน รถขนขยะขนาด 6 ล้อ 2,500,000      2,500,000       -  - กองกิจการขนส่ง
และขนส่ง จํานวน 1 คัน

20 บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์สํานักงาน เพื่อใหม้ีประสิทธิภาพในการปฏบิติังาน ตู้เก็บเอกสารประตู 2 บานทบึ 50,000          50,000           -  - กองกิจการขนส่ง
จํานวน 10 ตู้

21 บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์สํานักงาน เพื่อใหม้ีประสิทธิภาพในการปฏบิติังาน พดัลมติดผนังขนาด 30 นิ้ว 120,000        120,000         -  - กองกิจการขนส่ง
จํานวน 24 ตัว

22 บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์สํานักงาน เพื่อใหม้ีประสิทธิภาพในการปฏบิติังาน เคร่ืองขัดพื้น จํานวน 7 เคร่ือง 420,000        420,000         -  - กองกิจการขนส่ง

23 บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์สํานักงาน เพื่อใหม้ีประสิทธิภาพในการปฏบิติังาน โต๊ะพบัขาคู่เอนกประสงค์ พร้อมเก้าอี้ 55,000          55,000           -  - กองกิจการขนส่ง
(โต๊ะจํานวน 5 ตัว, เก้าอี ้25 ตัว)

24 บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์งานบา้น เพื่อใหม้ีประสิทธิภาพในการปฏบิติังาน เคร่ืองทําน้ําด่ืม จํานวน 7 เคร่ือง 350,000        350,000         -  - กองกิจการขนส่ง
งานครัว

25 บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เพื่อจ่ายเปน็ค่าครุภณัฑ์สําหรับสนับสนุน เคร่ืองคอมพวิเตอร์สําหรับงาน  - 250,000        250,000     250,000     กองกิจการขนส่ง
การปฏบิติังานใหเ้กิดประสิทธิภาพ ประมวลผลแบบที่ 1 จํานวน 10 เคร่ือง

จัดหาตามราคามาตรฐานครุภณัฑ์
กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจาํปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น 929



26 บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์สํานักงาน เพื่อใหม้ีประสิทธิภาพในการปฏบิติังาน เก้าอีน้ั่งพกัคอย จํานวน 400 ชุด  -  - 1,200,000  1,200,000  กองกิจการขนส่ง

27 บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์สํานักงาน เพื่อใหม้ีประสิทธิภาพในการปฏบิติังาน เคร่ืองโทรสาร จํานวน 1 เคร่ือง 18,000          18,000           -  - กองกิจการขนส่ง

28 บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์สํานักงาน เพื่อใหม้ีประสิทธิภาพในการปฏบิติังาน เก้าอีพ้ลาสติกมีพนักพงิ จํานวน 200 ตัว 50,000          50,000           -  - กองกิจการขนส่ง

29 บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์สํานักงาน เพื่อใหม้ีประสิทธิภาพในการปฏบิติังาน โต๊ะทํางาน (โต๊ะเหล็ก) จํานวน 5 ตัว 35,000          35,000           -  - กองกิจการขนส่ง

30 บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์สํานักงาน เพื่อใหม้ีประสิทธิภาพในการปฏบิติังาน โต๊ะทํางาน (โต๊ะไม)้ จํานวน 5 ตัว 25,000          25,000           -  - กองกิจการขนส่ง

31 บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์สํานักงาน เพื่อใหม้ีประสิทธิภาพในการปฏบิติังาน เก้าอีสํ้านักงาน จํานวน 11 ตัว 33,000          33,000           -  - กองกิจการขนส่ง

32 บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์สํานักงาน เพื่อใหม้ีประสิทธิภาพในการปฏบิติังาน โต๊ะ เก้าอี ้รับแขก (โซฟา) จํานวน 1 ชุด 50,000          50,000           -  - กองกิจการขนส่ง

33 บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์งานบา้น เพื่อใหม้ีประสิทธิภาพในการปฏบิติังาน ปั๊มน้ําอัตโนมัติ จํานวน 10 เคร่ือง 100,000        100,000         -  - กองกิจการขนส่ง
งานครัว

34 บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์โรงงาน เพื่อใหม้ีประสิทธิภาพในการปฏบิติังาน ตู้เชื่อมโลหะ จํานวน 1 เคร่ือง 10,000          10,000           -  - กองกิจการขนส่ง

35 บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์โรงงาน เพื่อใหม้ีประสิทธิภาพในการปฏบิติังาน เคร่ืองไฟเบอร์ตัดเหล็ก ขนาด 14 นิ้ว 5,000            5,000             -  - กองกิจการขนส่ง
จํานวน 1 อัน

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจาํปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น 930



36 บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์สํานักงาน เพื่อใหม้ีประสิทธิภาพในการปฏบิติังาน เคร่ืองพมิพดี์ดไฟฟา้แบบต้ังโต๊ะระบบ 2 22,000           -  -  - สํานักการช่าง
ภาษาความยาวแคร่ไม่น้อยกว่า 14.2 นิ้ว

37 บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์สํานักงาน เพื่อใหม้ีประสิทธิภาพในการปฏบิติังาน โต๊ะพบัเอนกประสงค์ แผ่นโต๊ะไม้ 28,000           -  -  - สํานักการช่าง
ปาร์ติเคิลบอร์ด ขนาด 150x45x75 ซม.
จํานวน 10 ตัว

38 บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์สํานักงาน เพื่อใหม้ีประสิทธิภาพในการปฏบิติังาน ตู้เหล็ก 4 ล้ินชัก ขนาดไม่น้อยกว่า 23,700           -  -  - สํานักการช่าง
45.2x62x130 ซ.ม.
จํานวน 3 หลัง

39 บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์สํานักงาน เพื่อใหม้ีประสิทธิภาพในการปฏบิติังาน ตู้เหล็ก 2 บาน ขนาดไม่น้อยกว่า 11,000           -  -  - สํานักการช่าง
45x90x180 ซ.ม.
จํานวน 2 หลัง

40 บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เพื่อจ่ายเปน็ค่าครุภณัฑ์สําหรับสนับสนุน เคร่ืองคอมพวิเตอร์สําหรับงาน 132,000         -  -  - สํานักการช่าง
การปฏบิติังานใหเ้กิดประสิทธิภาพ ประมวลผลแบบที่ 1 จํานวน 6 เคร่ือง

จัดหาตามราคามาตรฐานครุภณัฑ์
กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

41 บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เพื่อจ่ายเปน็ค่าครุภณัฑ์สําหรับสนับสนุน เคร่ืองพมิพช์นิดเลเซอร์/ชนิด LED 19,800           -  -  - สํานักการช่าง
การปฏบิติังานใหเ้กิดประสิทธิภาพ ขาวดํา ( 18 หน้า/นาท)ี ขนาด A4 

จํานวน 6 เคร่ือง
จัดหาตามราคามาตรฐานครุภณัฑ์
กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจาํปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น 931



42 บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เพื่อจ่ายเปน็ค่าครุภณัฑ์สําหรับสนับสนุน เคร่ืองพมิพช์นิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา 159,000         -  -  - สํานักการช่าง
การปฏบิติังานใหเ้กิดประสิทธิภาพ ขนาด A3 จํานวน 3 เคร่ือง

จัดหาตามราคามาตรฐานครุภณัฑ์
กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

43 บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เพื่อจ่ายเปน็ค่าครุภณัฑ์สําหรับสนับสนุน เคร่ืองสํารองไฟฟา้ ขนาด 800 VA 19,600           -  -  - สํานักการช่าง
การปฏบิติังานใหเ้กิดประสิทธิภาพ จัดหาตามราคามาตรฐานครุภณัฑ์

กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

44 บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ก่อสร้าง เพื่อจ่ายเปน็ค่าครุภณัฑ์สําหรับสนับสนุน รถขุดไฮดรอลิค ขนาดไม่น้อยกว่า 150 5,000,000       -  -  - สํานักการช่าง
การปฏบิติังานใหเ้กิดประสิทธิภาพ แรงม้า เคร่ืองยนต์ดีเซล 4 จังหวะ

ความจุบง้กีไ๋ม่น้อยกว่า 0.9 บล.ม. 
จํานวน 1 คัน

45 บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ก่อสร้าง เพื่อจ่ายเปน็ค่าครุภณัฑ์สําหรับสนับสนุน รถขุดไฮดรอลิค (แขนยาว) ขนาดไม่ 5,500,000       -  -  - สํานักการช่าง
การปฏบิติังานใหเ้กิดประสิทธิภาพ น้อยกว่า 120 แรงม้า เคร่ืองยนต์ดีเซล

 4 จังหวะ ความจุบง้กีไ๋ม่น้อยกว่า 
0.9 บล.ม. จํานวน 1 คัน

46 บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ก่อสร้าง เพื่อจ่ายเปน็ค่าครุภณัฑ์สําหรับสนับสนุน รถบดล้อเหล็กส่ันสะเทอืน ขนาด 3 ตัน 2,300,000       -  -  - สํานักการช่าง
การปฏบิติังานใหเ้กิดประสิทธิภาพ กําลังเคร่ืองยนต์ไม่ตํ่ากว่า 40 แรงม้า

พร้อมหางลากพว่ง จํานวน 1 คัน

47 บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ก่อสร้าง เพื่อจ่ายเปน็ค่าครุภณัฑ์สําหรับสนับสนุน หางลากรถพว่งเล็ก (ขนย้ายรถบด) 155,000         -  -  - สํานักการช่าง
การปฏบิติังานใหเ้กิดประสิทธิภาพ ขนาด 2.5x4x0.75 ม. จํานวน 1 คัน

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจาํปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น 932



48 บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะ เพื่อจ่ายเปน็ค่าครุภณัฑ์สําหรับสนับสนุน รถบรรทกุชนิดเททา้ย 10 ล้อ ขนาด 2,500,000       -  -  - สํานักการช่าง
และขนส่ง การปฏบิติังานใหเ้กิดประสิทธิภาพ ไม่น้อยกกว่า 8 ตัน 10 ล้อ เคร่ืองยนต์

ดีเซล 4 จังหวะ ขนาด 280 แรงม้า
จํานวน 1 คัน

49 บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะ เพื่อจ่ายเปน็ค่าครุภณัฑ์สําหรับสนับสนุน รถยนต์กระบะบรรทกุ 4 ล้อ 4 ประตู 3,400,000       -  -  - สํานักการช่าง
และขนส่ง การปฏบิติังานใหเ้กิดประสิทธิภาพ ปรมาตรกระบอกสูบไม่ตํ่ากว่า 2,400 ซีซี

จํานวน 1 คัน

50 บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์สํารวจ เพื่อจ่ายเปน็ค่าครุภณัฑ์สําหรับสนับสนุน กล้องระดับขนาดกําลังขยาย 32 เทา่ 320,000         -  -  - สํานักการช่าง
การปฏบิติังานใหเ้กิดประสิทธิภาพ จํานวน 10 ชุด

51 บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์สํารวจ เพื่อจ่ายเปน็ค่าครุภณัฑ์สําหรับสนับสนุน ไม้เล็งระดับ ขนาดความยาว 5 เมตร 45,000           -  -  - สํานักการช่าง
การปฏบิติังานใหเ้กิดประสิทธิภาพ สําหรับใช้ในงานสํารวจ จํานวน 10 ชุด

52 บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ไฟฟา้และวิทยุ เพื่อจ่ายเปน็ค่าครุภณัฑ์สําหรับสนับสนุน เคร่ืองรับ-ส่ง วิทยุคมนาคม ชนิดมือถือ 72,000           -  -  - สํานักการช่าง
การปฏบิติังานใหเ้กิดประสิทธิภาพ ขนาดกําลังส่งไมน้อยกว่า 5 วัตต์ แบบ

สังเคราะหค์วามถีป่ระเภท 2 พร้อม
อุปกรณ์ประกอบ จํานวน 6 เคร่ือง

53 บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์อิน่ๆ เพื่อจ่ายเปน็ค่าครุภณัฑ์สําหรับสนับสนุน กระบอกหวัเจาะคอนกรีต ขนาดเส้นผ่าน 90,000           -  -  - สํานักการช่าง
การปฏบิติังานใหเ้กิดประสิทธิภาพ ศูนย์กลางไมน้อยกว่า 4 นิ้ว 

จํานวน 6 หวั

54 บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์อิน่ๆ เพื่อจ่ายเปน็ค่าครุภณัฑ์สําหรับสนับสนุน เคร่ืองทดสอบวัสดุอเนกประสงค์ 2,800,000       -  -  - สํานักการช่าง
การปฏบิติังานใหเ้กิดประสิทธิภาพ ขนาด 50 ตัน

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจาํปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น 933



55 บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์อิน่ๆ เพื่อจ่ายเปน็ค่าครุภณัฑ์สําหรับสนับสนุน ชุดงานทอสอบวัสดุแอสฟลัท์ 5,482,000       -  -  - สํานักการช่าง
การปฏบิติังานใหเ้กิดประสิทธิภาพ

56 บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์อิน่ๆ เพื่อจ่ายเปน็ค่าครุภณัฑ์สําหรับสนับสนุน กล้องวงจรปดิ ความละเอียดไม่น้อยกว่า 46,000           -  -  - สํานักการช่าง
การปฏบิติังานใหเ้กิดประสิทธิภาพ 1,280x720 pixel หรือไม่น้อยกว่า 25 

ภาพ/นาท ีใช้เทนโนโลยี day/Night 
มีความไวแสงน้อยสุดไม่น้อยกว่า 0.8 Lux

57 บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์การเกษตร เพื่อจ่ายเปน็ค่าครุภณัฑ์สําหรับสนับสนุน ปั๊มน้ําซัมเมิทซ์ แบบจุม่ 2 แรงม้า 3 เฟส 65,000           -  -  - สํานักปลัดฯ
การปฏบิติังานใหเ้กิดประสิทธิภาพ พร้อมอุปกรณ์ จํานวน 2 ตัว ฝ่ายการทอ่งเที่ยว

และกีฬา
58 บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ไฟฟา้วิทยุ เพื่อจ่ายเปน็ค่าครุภณัฑ์สําหรับสนับสนุน เคร่ืองสังเคราะหค์วามถีป่ระเภท 2 90,000          90,000           -  - สํานักปลัดฯ

การปฏบิติังานใหเ้กิดประสิทธิภาพ จํานวน 20 เคร่ือง

59 บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์สํานักงาน เพื่อใหม้ีประสิทธิภาพในการปฏบิติังาน โต๊ะนักข่าว รุ่น T prc2 25,800           -  -  - สํานักปลัดฯ
ขนาด 45x150x75 ซ.ม. ฝ่ายการทอ่งเที่ยว
จํานวน 6 ตัว และกีฬา

60 บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์สํานักงาน เพื่อใหม้ีประสิทธิภาพในการปฏบิติังาน เก้าอีส้นามกีฬาหลังกลาง รุ่น Cs dm 305,280         -  -  - สํานักปลัดฯ
เปลือกเปน็ไฟเบอร์กลาส (ไม่ใช่พลาสติก ฝ่ายการทอ่งเที่ยว
ฉีด) มีรูระบายน้ํา ใส่ uv (หนาพเิศษ) และกีฬา
จํานวน 212 ตัว

61 บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์สํานักงาน เพื่อใหม้ีประสิทธิภาพในการปฏบิติังาน เก้าอี ้VIP รุ่น cs vpf7 ที่นั่งเปน็ไฟเบอร์ 126,000         -  -  - สํานักปลัดฯ
กลาส ผิวสีเจลโคต ใส่ uv ฝ่ายการทอ่งเที่ยว
จํานวน 40 ตัว และกีฬา

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจาํปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น 934



62 บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์สํานักงาน เพื่อใหม้ีประสิทธิภาพในการปฏบิติังาน เก้าอีส้นามกีฬาหลังตํ่า รุ่น Cs sup 451,400         -  -  - สํานักปลัดฯ
ที่นั่งเปน็ไฟเบอร์กลาส ผิวสีเจลโคต ฝ่ายการทอ่งเที่ยว
ใส่ uv จํานวน 370 ตัว และกีฬา

63 บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์สํานักงาน เพื่อใหม้ีประสิทธิภาพในการปฏบิติังาน เคร่ืองขยายเสียง จํานวน 1 ชุด 500,000         -  -  - สํานักปลัดฯ
ฝ่ายการทอ่งเที่ยว

64 บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์สํานักงาน เพื่อใหม้ีประสิทธิภาพในการปฏบิติังาน แพงกัน้เหล็ก ขนาด 150x120 cm. 170,000         -  -  - สํานักปลัดฯ
พน่สีเหลืองดําพร้อมชื่อหน่วยงาน ฝ่ายการทอ่งเที่ยว
อจบ.ขอนแก่น จํานวน 100 แผง และกีฬา

65 บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์สํานักงาน เพื่อใหม้ีประสิทธิภาพในการปฏบิติังาน แพงกัน้เหล็ก ขนาด 100x100 cm. 50,000           -  -  - สํานักปลัดฯ
พน่สีเหลืองดําพร้อมชื่อหน่วยงาน ฝ่ายการทอ่งเที่ยว
อจบ.ขอนแก่น จํานวน 40 แผ่น และกีฬา

66 บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์สํานักงาน เพื่อใหม้ีประสิทธิภาพในการปฏบิติังาน กรวยจราจรมีแถบสะทอ้นแสง 2 แถบ 60,000           -  -  - สํานักปลัดฯ
ขนาด 36x36x70 cm. พร้อมสกรีนชื่อ ฝ่ายการทอ่งเที่ยว
หน่วยงาน อบจ.ขอนแก่น และกีฬา
จํานวน 150 ตัว

67 บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์สํานักงาน เพื่อใหม้ีประสิทธิภาพในการปฏบิติังาน กระบองไฟกระพริบ 2 ระบบ 18,000           -  -  - สํานักปลัดฯ
ความยาว 50 cm. จํานวน 40 อัน ฝ่ายการทอ่งเที่ยว

และกีฬา

68 บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ คุภณัฑ์ยานพาหนะ เพื่อจ่ายเปน็ค่าครุภณัฑ์สําหรับสนับสนุน เคร่ืองบนัทกึข้อมูลการเดินทาง  - 9,000             -  - สํานักการช่าง
และขนส่ง การปฏบิติังานใหเ้กิดประสิทธิภาพ รถซ่อมลาดยางอเนกประสงค์

จํานวน 1 คัน

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจาํปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น 935



69 บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เพื่อใหม้ีประสิทธิภาพในการปฏบิติังาน เคร่ืองสํารองไฟ ขนาด 800 A 8,400            8,400            8,400        8,400        กองการเจ้าหน้าที่
ป ี2561 จํานวน 3 เคร่ือง
ป ี2562 จํานวน 3 เคร่ือง
ป ี2563 จํานวน 3 เคร่ือง
ป ี2564 จํานวน 3 เคร่ือง
จัดหาตามราคามาตรฐานครุภณัฑ์
กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

70 บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เพื่อจ่ายเปน็ค่าครุภณัฑ์สําหรับสนับสนุน เคร่ืองพมิพช์นิดเลเซอร์/ชนิด LED 9,900            9,900            9,900        9,900        กองการเจ้าหน้าที่
การปฏบิติังานใหเ้กิดประสิทธิภาพ ขาวดํา ( 18 หน้า/นาท)ี ขนาด A4 

จํานวน 6 เคร่ือง
ป ี2561 จํานวน 3 เคร่ือง
ป ี2562 จํานวน 3 เคร่ือง
ป ี2563 จํานวน 3 เคร่ือง
ป ี2564 จํานวน 3 เคร่ือง
จัดหาตามราคามาตรฐานครุภณัฑ์
กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

71 บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะ เพื่อจ่ายเปน็ค่าครุภณัฑ์สําหรับสนับสนุน เคร่ืองบนัทกึข้อมูลการเดินทางรถเทลเลอร์  - 22,000           -  - สํานักการช่าง
และขนส่ง การปฏบิติังานใหเ้กิดประสิทธิภาพ จํานวน 2 คัน

72 บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะ เพื่อจ่ายเปน็ค่าครุภณัฑ์สําหรับสนับสนุน เคร่ืองบนัทกึข้อมูลการเดินทาง  - 189,000         -  - สํานักการช่าง
และขนส่ง การปฏบิติังานใหเ้กิดประสิทธิภาพ รถบรรทกุน้ํา

จํานวน 21 คัน

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจาํปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น 936



73 บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะ เพื่อจ่ายเปน็ค่าครุภณัฑ์สําหรับสนับสนุน เคร่ืองบนัทกึข้อมูลการเดินทาง  - 27,000           -  - สํานักการช่าง
และขนส่ง การปฏบิติังานใหเ้กิดประสิทธิภาพ รถผลิตน้ําอุปโภคบริโภค

จํานวน 3 คัน

74 บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะ เพื่อจ่ายเปน็ค่าครุภณัฑ์สําหรับสนับสนุน เคร่ืองบนัทกึข้อมูลการเดินทาง  - 45,000           -  - สํานักการช่าง
และขนส่ง การปฏบิติังานใหเ้กิดประสิทธิภาพ รถบรรทกุกระบะยกเท

จํานวน 5 คัน

75 บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะ เพื่อจ่ายเปน็ค่าครุภณัฑ์สําหรับสนับสนุน เคร่ืองบนัทกึข้อมูลการเดินทาง  - 27,000           -  - สํานักการช่าง
และขนส่ง การปฏบิติังานใหเ้กิดประสิทธิภาพ รถกระบะติดต้ังเครน

จํานวน 3 คัน

76 บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะ เพื่อจ่ายเปน็ค่าครุภณัฑ์สําหรับสนับสนุน เคร่ืองบนัทกึข้อมูลการเดินทางรถโดยสาร  - 9,000             -  - สํานักการช่าง
และขนส่ง การปฏบิติังานใหเ้กิดประสิทธิภาพ จํานวน 1 คัน

77 บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะ เพื่อจ่ายเปน็ค่าครุภณัฑ์สําหรับสนับสนุน เคร่ืองบนัทกึข้อมูลการเดินทาง  - 9,000             -  - สํานักการช่าง
และขนส่ง การปฏบิติังานใหเ้กิดประสิทธิภาพ รถพฒันาบอ่บาดาล

จํานวน 1 คัน

78 บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะ เพื่อจ่ายเปน็ค่าครุภณัฑ์สําหรับสนับสนุน เคร่ืองบนัทกึข้อมูลการเดินทาง  - 9,000             -  - สํานักการช่าง
และขนส่ง การปฏบิติังานใหเ้กิดประสิทธิภาพ รถบริการส่งน้ํามัน

จํานวน 1 คัน

79 บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะ เพื่อจ่ายเปน็ค่าครุภณัฑ์สําหรับสนับสนุน เคร่ืองบนัทกึข้อมูลการเดินทาง  - 9,000             -  - สํานักการช่าง
และขนส่ง การปฏบิติังานใหเ้กิดประสิทธิภาพ รถซ่อมถนนลาดยาง

จํานวน 1 คัน

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจาํปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น 937



80 บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะ เพื่อจ่ายเปน็ค่าครุภณัฑ์สําหรับสนับสนุน เคร่ืองบนัทกึข้อมูลการเดินทาง  - 9,000             -  - สํานักการช่าง
และขนส่ง การปฏบิติังานใหเ้กิดประสิทธิภาพ รถบรรทกุ 6 ล้อ จํานวน 1 คัน

81 บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะ เพื่อจ่ายเปน็ค่าครุภณัฑ์สําหรับสนับสนุน เคร่ืองบนัทกึข้อมูลการเดินทาง  - 9,000             -  - สํานักการช่าง
และขนส่ง การปฏบิติังานใหเ้กิดประสิทธิภาพ รถเจาะบาดาล

จํานวน 1 คัน

82 บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะ เพื่อจ่ายเปน็ค่าครุภณัฑ์สําหรับสนับสนุน เคร่ืองบนัทกึข้อมูลการเดินทาง  - 36,000           -  - สํานักการช่าง
และขนส่ง การปฏบิติังานใหเ้กิดประสิทธิภาพ รถกระบะตอนเดียว

จํานวน 4 คัน

83 บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะ เพื่อจ่ายเปน็ค่าครุภณัฑ์สําหรับสนับสนุน เคร่ืองบนัทกึข้อมูลการเดินทาง  - 27,000           -  - สํานักการช่าง
และขนส่ง การปฏบิติังานใหเ้กิดประสิทธิภาพ รถกระบะแค็บ

จํานวน 3 คัน

84 บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะ เพื่อจ่ายเปน็ค่าครุภณัฑ์สําหรับสนับสนุน เคร่ืองบนัทกึข้อมูลการเดินทาง  - 32,000           -  - สํานักการช่าง
และขนส่ง การปฏบิติังานใหเ้กิดประสิทธิภาพ รถกระบะ 4 ประตู

จํานวน 3 คัน

85 บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะ เพื่อจ่ายเปน็ค่าครุภณัฑ์สําหรับสนับสนุน เคร่ืองบนัทกึข้อมูลการเดินทาง  - 18,000           -  - สํานักการช่าง
และขนส่ง การปฏบิติังานใหเ้กิดประสิทธิภาพ รถกูภ้ยั

จํานวน 2 คัน

86 บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะ เพื่อจ่ายเปน็ค่าครุภณัฑ์สําหรับสนับสนุน เคร่ืองบนัทกึข้อมูลการเดินทาง  - 9,000             -  - สํานักการช่าง
และขนส่ง การปฏบิติังานใหเ้กิดประสิทธิภาพ รถตรวจการณ์

จํานวน 1 คัน

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจาํปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น 938



87 บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์สํานักงาน เพื่อจ่ายเปน็ค่าครุภณัฑ์สําหรับสนับสนุน เคร่ืองดูดฝุ่น จํานวน 5 เคร่ือง 50,000          50,000           -  - กองกิจการขนส่ง
การปฏบิติังานใหเ้กิดประสิทธิภาพ

88 บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์งานบา้นงานครัวเพื่อจ่ายเปน็ค่าครุภณัฑ์สําหรับสนับสนุน ปั๊มน้ํา จํานวน 10 ตัว 100,000        100,000         -  - กองกิจการขนส่ง
การปฏบิติังานใหเ้กิดประสิทธิภาพ

89 บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์งานบา้นงานครัวเพื่อจ่ายเปน็ค่าครุภณัฑ์สําหรับสนับสนุน รถปคิอัพเล็ก จํานวน 4 เคร่ือง 1,600,000      1,600,000       -  - กองกิจการขนส่ง
การปฏบิติังานใหเ้กิดประสิทธิภาพ

90 บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์โฆษณาและ เพื่อจ่ายเปน็ค่าครุภณัฑ์สําหรับสนับสนุน กล้องดิจิตอล จํานวน 1 ตัว 65,000          65,000           -  - กองกิจการขนส่ง
เผยแพร่ การปฏบิติังานใหเ้กิดประสิทธิภาพ

91 บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์โฆษณาและ เพื่อจ่ายเปน็ค่าครุภณัฑ์สําหรับสนับสนุน ชุดบนัทกึเสียง จํานวน 1 ชุด 15,000          15,000           -  - กองกิจการขนส่ง
เผยแพร่ การปฏบิติังานใหเ้กิดประสิทธิภาพ

92 บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เพื่อจ่ายเปน็ค่าครุภณัฑ์สําหรับสนับสนุน เคร่ืองพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร์ 17,000          17,000          17,000      17,000      กองการเจ้าหน้าที่
การปฏบิติังานใหเ้กิดประสิทธิภาพ หรือชนิด LED สีจํานวน 3 เคร่ือง

จัดหาตามราคามาตรฐานครุภณัฑ์
กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

93 บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เพื่อจ่ายเปน็ค่าครุภณัฑ์สําหรับสนับสนุน เคร่ืองพมิพบ์ตัร 50,000          50,000          50,000      50,000      กองการเจ้าหน้าที่
การปฏบิติังานใหเ้กิดประสิทธิภาพ จํานวน 1 เคร่ือง

จัดหาตามราคามาตรฐานครุภณัฑ์
กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

94 บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์สํานักงาน เพื่อจ่ายเปน็ค่าครุภณัฑ์สําหรับสนับสนุน ตู้ล็อคเกอร์ 18 ช่อง  - 24,000           -  - กองกิจการสภา
การปฏบิติังานใหเ้กิดประสิทธิภาพ จํานวน 3 หลัง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจาํปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น 939



95 บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เพื่อจ่ายเปน็ค่าครุภณัฑ์สําหรับสนับสนุน เคร่ืองคอมพวิเตอร์สําหรับงาน 48,000 48,000          48,000      48,000      กองการเจ้าหน้าที่
การปฏบิติังานใหเ้กิดประสิทธิภาพ ประมวลผลแบบที่ 1 

ป ี2562 จํานวน 3 เคร่ือง
ป ี2563 จํานวน 3 เคร่ือง
ป ี2564 จํานวน 3 เคร่ือง
จัดหาตามราคามาตรฐานครุภณัฑ์
กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

96 บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์สํานักงาน เพื่อจ่ายเปน็ค่าครุภณัฑ์สําหรับสนับสนุน ตู้รางเล่ือนระบบมือผลัก  - 150,000        150,000     150,000     กองการเจ้าหน้าที่
การปฏบิติังานใหเ้กิดประสิทธิภาพ รุ่น CM-H 2-10

ป ี2562 จํานวน 1 เคร่ือง
ป ี2563 จํานวน 1 เคร่ือง
ป ี2564 จํานวน 1 เคร่ือง
จัดหาตามราคามาตรฐานครุภณัฑ์
กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

97 บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์สํานักงาน เพื่อจ่ายเปน็ค่าครุภณัฑ์สําหรับสนับสนุน ถังต้มน้ําร้อนไฟฟา้สแตนเลสขนาด 30 ซม.  - 34,000           -  - กองกิจการสภา
การปฏบิติังานใหเ้กิดประสิทธิภาพ จํานวน 2 ถัง

98 บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เพื่อจ่ายเปน็ค่าครุภณัฑ์สําหรับสนับสนุน เคร่ืองคอมพวิเตอร์สําหรับสํานักงาน  - 48,000           -  - กองกิจการสภา
การปฏบิติังานใหเ้กิดประสิทธิภาพ (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 

จํานวน 3 เคร่ือง
จัดหาตามราคามาตรฐานครุภณัฑ์
กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจาํปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น 940



99 บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เพื่อจ่ายเปน็ค่าครุภณัฑ์สําหรับสนับสนุน เคร่ืองคอมพวิเตอร์โน๊ตบุ๊ก  - 21,000           -  - กองกิจการสภา
การปฏบิติังานใหเ้กิดประสิทธิภาพ สําหรับประมวลผล จํานวน 1 เคร่ือง

จัดหาตามราคามาตรฐานครุภณัฑ์
กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

100 บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เพื่อจ่ายเปน็ค่าครุภณัฑ์สําหรับสนับสนุน เคร่ืองพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร์  - 27,000           -  - กองกิจการสภา
การปฏบิติังานใหเ้กิดประสิทธิภาพ หรือชนิด LED สีจํานวน 3 เคร่ือง

จัดหาตามราคามาตรฐานครุภณัฑ์
กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

101 บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์สํานักงาน เพื่อจ่ายเปน็ค่าครุภณัฑ์สําหรับสนับสนุน ตู้นิรภยั TAIYO รุ่น TS760K2C สีเทา  - 14,500  -  - กองพสัดุฯ
การปฏบิติังานใหเ้กิดประสิทธิภาพ น้ําหนัก 150 กก. 2 กุญแจ 1 รหัส

ขนาด 590W*551D*547H mm

102 บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เพื่อจ่ายเปน็ค่าครุภณัฑ์สําหรับสนับสนุน เคร่ืองคอมพวิเตอร์สําหรับงาน  - 44,000           -  - กองแผนฯ
การปฏบิติังานใหเ้กิดประสิทธิภาพ ประมวลผลแบบที่ 1 

จํานวน 2 เคร่ือง
จัดหาตามราคามาตรฐานครุภณัฑ์
กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

103 บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เพื่อจ่ายเปน็ค่าครุภณัฑ์สําหรับสนับสนุน เคร่ืองพมิพช์นิดเลเซอร์/ชนิด LED  - 6,600             -  - กองแผนฯ
การปฏบิติังานใหเ้กิดประสิทธิภาพ ขาวดํา ( 18 หน้า/นาท)ี ตามมาตรฐาน

และราคากลาง ที่กระทรวงเทคโนโลยี
จํานวน 2 เคร่ือง
จัดหาตามราคามาตรฐานครุภณัฑ์
กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจาํปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น 941



104 บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เพื่อจ่ายเปน็ค่าครุภณัฑ์สําหรับสนับสนุน เคร่ืองคอมพวิเตอร์โน๊ตบุ๊ก  - 21,000           -  - กองการเจ้าหน้าที่
การปฏบิติังานใหเ้กิดประสิทธิภาพ สําหรับประมวลผล จํานวน 1 เคร่ือง

จัดหาตามราคามาตรฐานครุภณัฑ์
กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

105 บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เพื่อจ่ายเปน็ค่าครุภณัฑ์สําหรับสนับสนุน เคร่ืองสแกนเนอร์  - 20,000          20,000       - กองการเจ้าหน้าที่
การปฏบิติังานใหเ้กิดประสิทธิภาพ จัดหาตามราคามาตรฐานครุภณัฑ์

กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

106 บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์สํานักงาน เพื่อจ่ายเปน็ค่าครุภณัฑ์สําหรับสนับสนุน เก้าที่ทํางาน ขนาด63x64x91 ซม.  - 9,000             -  - กองการเจ้าหน้าที่
การปฏบิติังานใหเ้กิดประสิทธิภาพ จํานวน 3 ตัว

107 บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์สํานักงาน เพื่อจ่ายเปน็ค่าครุภณัฑ์สําหรับสนับสนุน โต๊ะทํางาน ขนาด 120x60x75 ซม.  -  - 10,500       - กองการเจ้าหน้าที่
การปฏบิติังานใหเ้กิดประสิทธิภาพ จํานวน 3 ตัว

108 บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์สํานักงาน เพื่อจ่ายเปน็ค่าครุภณัฑ์สําหรับสนับสนุน ตู้เหล็ก 4 ล้ินชัก 30,000           -  -  - กองการเจ้าหน้าที่
การปฏบิติังานใหเ้กิดประสิทธิภาพ จํานวน 5 หลัง

109 บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เพื่อจ่ายเปน็ค่าครุภณัฑ์สําหรับสนับสนุน คอมพวิเตอร์ สําหรับงานประมวลผล  - 30,000           -  - สํานักปลัดฯ
การปฏบิติังานใหเ้กิดประสิทธิภาพ แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)

จํานวน 1 เคร่ือง
จัดหาตามราคามาตรฐานครุภณัฑ์
กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจาํปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น 942



110 บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เพื่อจ่ายเปน็ค่าครุภณัฑ์สําหรับสนับสนุน คอมพวิเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน  - 96,000           -  - สํานักปลัดฯ
การปฏบิติังานใหเ้กิดประสิทธิภาพ (ขนาดจอไม่น้อยกว่า 19นิ้ว)

จํานวน 6 เคร่ือง
จัดหาตามราคามาตรฐานครุภณัฑ์
กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

111 บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เพื่อจ่ายเปน็ค่าครุภณัฑ์สําหรับสนับสนุน เคร่ืองคอมพวิเตอร์โน๊ตบุ๊ก สําหรับงาน  - 42,000           -  - สํานักปลัดฯ
การปฏบิติังานใหเ้กิดประสิทธิภาพ ประมวลผล จํานวน 2 เคร่ือง

จัดหาตามราคามาตรฐานครุภณัฑ์
กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

112 บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เพื่อจ่ายเปน็ค่าครุภณัฑ์สําหรับสนับสนุน เคร่ืองพมิพช์นิดเลเซอร์ หรือชนิด LED  - 31,600           -  - สํานักปลัดฯ
การปฏบิติังานใหเ้กิดประสิทธิภาพ ขาวดํา ชนิด Network แบบที่ 1

จํานวน 4 เคร่ือง
จัดหาตามราคามาตรฐานครุภณัฑ์
กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

113 บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เพื่อจ่ายเปน็ค่าครุภณัฑ์สําหรับสนับสนุน เคร่ืองพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร์  - 9,000             -  - สํานักปลัดฯ
การปฏบิติังานใหเ้กิดประสิทธิภาพ หรือชนิด LED สีจํานวน 1 เคร่ือง

จัดหาตามราคามาตรฐานครุภณัฑ์
กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

114 บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์สํานักงาน เพื่อจ่ายเปน็ค่าครุภณัฑ์สําหรับสนับสนุน โต๊ะพบัเอนกประสงค์หน้าโฟเมก้าขาว  - 54,000           -  - สํานักปลัดฯ
การปฏบิติังานใหเ้กิดประสิทธิภาพ ทั้งด้านบนละด้านล่าง โครงขาเหล็ก

ชุบโครเมี่ยม พบัเก็บได้ ขนาด
60x150x75 ซม. จํานวน 30 ตัว

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจาํปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น 943



115 บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์สํานักงาน เพื่อจ่ายเปน็ค่าครุภณัฑ์สําหรับสนับสนุน โต๊ะพบัเอนกประสงค์หน้าโฟเมก้าขาว  - 38,000           -  - สํานักปลัดฯ
การปฏบิติังานใหเ้กิดประสิทธิภาพ ทั้งด้านบนละด้านล่าง โครงขาเหล็ก

ชุบโครเมี่ยม พบัเก็บได้ ขนาด
75x150x75 ซม. จํานวน 20 ตัว

116 บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์สํานักงาน เพื่อจ่ายเปน็ค่าครุภณัฑ์สําหรับสนับสนุน โต๊ะทํางานหน้าทอ็ปเมบามีน กันน้ํา  - 13,600           -  - สํานักปลัดฯ
การปฏบิติังานใหเ้กิดประสิทธิภาพ มีกล่องล้ินชัก 2 ชั้น 1 ข้าง ล็อคกุญแจได้

ขนาด 120x60x75 ซม. จํานวน 4 ตัว

117 บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์สํานักงาน เพื่อจ่ายเปน็ค่าครุภณัฑ์สําหรับสนับสนุน เก้าอีสํ้านักงาน มีพนักพงิหลัง มีทา้วแขน  - 97,500           -  - สํานักปลัดฯ
การปฏบิติังานใหเ้กิดประสิทธิภาพ เบาะบนุวมหุ้มด้วยหนังสีดํา ปรับสูง-ตํ่า

ได้ ขาพลาสติกมีล้อเล่ือน ขนาด
63x64x110-120 ซม. จํานวน 52 ตัว

118 บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์สํานักงาน เพื่อจ่ายเปน็ค่าครุภณัฑ์สําหรับสนับสนุน เก้าอีสํ้านักงาน มีพนักพงิหลัง มีทา้วแขน  - 3,850             -  - สํานักปลัดฯ
การปฏบิติังานใหเ้กิดประสิทธิภาพ เบาะบนุวมหุ้มด้วยหนังสีดํา ปรับสูง-ตํ่า

ได้ ขาพลาสติกมีล้อเล่ือน ขนาด
63x64x110-120 ซม. จํานวน 1 ตัว

119 บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์สํานักงาน เพื่อจ่ายเปน็ค่าครุภณัฑ์สําหรับสนับสนุน โต๊ะคอมพวิเตอร์แบบมีล้ินชัก  - 7,500             -  - สํานักปลัดฯ
การปฏบิติังานใหเ้กิดประสิทธิภาพ หน้าเมลามีน กันน้ําและมีแผ่นสไลน์

วางคีบอร์ด ขนาด 120x60x75 ซม.
จํานวน 2 ตัว

120 บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์สํานักงาน เพื่อจ่ายเปน็ค่าครุภณัฑ์สําหรับสนับสนุน เค่ืองพมิพดี์ดไฟฟา้ จํานวน 2 เคร่ือง  - 53,000           -  - สํานักปลัดฯ
การปฏบิติังานใหเ้กิดประสิทธิภาพ

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจาํปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น 944



121 บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์โฆษณาและ เพื่อจ่ายเปน็ค่าครุภณัฑ์สําหรับสนับสนุน เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์  - 140,000         -  - สํานักปลัดฯ
เผยแพร่ การปฏบิติังานใหเ้กิดประสิทธิภาพ จํานวน 2 เคร่ือง

122 บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะ เพื่อจ่ายเปน็ค่าครุภณัฑ์สําหรับสนับสนุน รถส่วนกลาง ประเภทรถบรรทกุ (ดีเซล)  - 863,000         -  - สํานักปลัดฯ
และขนส่ง การปฏบิติังานใหเ้กิดประสิทธิภาพ หร้อติดต้ังหลังคาบรรทกุ ขนาด 1 ตัน

123 บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์อืน่ เพื่อจ่ายเปน็ค่าครุภณัฑ์สําหรับสนับสนุน เคร่ืองปั๊มน้ําซัมเมิทซ์ แบบจุม่  - 65,000           -  - สํานักปลัดฯ
การปฏบิติังานใหเ้กิดประสิทธิภาพ จํานวน 2 ชุด

124 บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เพื่อจ่ายเปน็ค่าครุภณัฑ์สําหรับสนับสนุน เคร่ืองสํารองไฟ ขนาด 800 A 8,400             -  -  - กองการเจ้าหน้าที่
การปฏบิติังานใหเ้กิดประสิทธิภาพ จํานวน 3 เคร่ือง

จัดหาตามราคามาตรฐานครุภณัฑ์
กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

125 บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เพื่อจ่ายเปน็ค่าครุภณัฑ์สําหรับสนับสนุน เคร่ืองพมิพช์นิดเลเซอร์/ชนิด LED 9,900             -  -  - กองการเจ้าหน้าที่
การปฏบิติังานใหเ้กิดประสิทธิภาพ ขาวดํา ( 18 หน้า/นาท)ี ตามมาตรฐาน

และราคากลาง ที่กระทรวงเทคโนโลยี
จํานวน 2 เคร่ือง
จัดหาตามราคามาตรฐานครุภณัฑ์
กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

126 บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์การเกษตร เพื่อใหม้ีประสิทธิภาพในการปฏบิติังาน เคร่ืองตัดหญ้าแบบสะพายหลังเดินตาม -               9,500            -           -           สํานักปลัดฯ
เคร่ืองยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 1.5 แรงม้า
ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 30 ซีซี
พร้อมใบมีด  จํานวน 2 เคร่ือง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจาํปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น 945



127 บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์กีฬา เพื่อใช้ในราชการสระว่ายน้ําองค์การบริหาร ปั๊มน้ําพร้อมอุปกรณ์ -               498,780        -           -           สํานักปลัดฯ
ส่วนจังหวัดขอนแก่น เพราะต้องให้ ฝ่ายการทอ่งเที่ยว

ประชาชนที่มาใช้บริการสระว่ายน้ํา และกีฬา

128 บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์สํานักงาน เพื่อจ่ายเปน็ค่าครุภณัฑ์สําหรับสนับสนุน จัดซ้ือโซฟาโครงเหล็กพงิสูง เบาะบนุวม -               13,500          -           -           กองกิจการสภา

การปฏบิติังานใหเ้กิดประสิทธิภาพ ด้วยหนัง พร้อมโต๊ะกลาง จํานวน 1 หลัง

รายละเอียดดังนี้

- โซฟายาว 3 ที่นั่ง ขนาด 178x80x94

ซม. จํานวน 1 ตัว

- โซฟายาว 1 ที่นั่ง ขนาด 66x80x94

ซม. จํานวน 2 ตัว

- โต๊ะกลางกระจก ขนาด 61x107x42

ซม. จํานวน 1 ตัว

129 บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์สํานักงาน เพื่อจ่ายเปน็ค่าครุภณัฑ์สําหรับสนับสนุน จัดซ้ือเก้าอีท้ํางานพนักพงิกลาง มีเทา้แขน -               42,000          -           -           กองกิจการสภา

การปฏบิติังานใหเ้กิดประสิทธิภาพ เบาะบนุวมหุ้มด้วยหนัง จํานวน 12 ตัว

รายละเอียดดังนี้

- ปรับประดับสูง - ตํ่า ด้วยโช้คแก๊ส มีล้อ

เล่ือน ขนาด 64x67x104-113 ซม.

130 บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์สํานักงาน เพื่อจ่ายเปน็ครุภณัฑ์สําหรับสนับสนุน จัดซ้ือโซฟา 1 ที่นั่ง จํานวน 10 ตัว -               471,900        -           -           สํานักปลัดฯ

การปฏบิติังานใหเ้กิดประสิทธิภาพ ขนาด 1 ที่นั่ง หนังเทยีม ขนาดไม่น้อย ฝ่ายบริหารงาน

กว่า 70x71x75 ซม. ทั่วไป

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจาํปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น 946



131 บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เพื่อจ่ายเปน็ครุภณัฑ์สําหรับสนับสนุน เคร่ืองคอมพวิเตอร์ All In One สําหรับ -               17,000          -           -           สํานักปลัดฯ

การปฏบิติังานใหเ้กิดประสิทธิภาพ งานสํานักงาน จํานวน 1 เคร่ือง ฝ่ายนิติการและ

จัดหาตามราคามาตรฐานครุภณัฑ์ การพาณิชย์

กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

132 บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เพื่อจ่ายเปน็ครุภณัฑ์สําหรับสนับสนุน เคร่ืองคอมพวิเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงาน -               16,000          -           -           สํานักปลัดฯ

การปฏบิติังานใหเ้กิดประสิทธิภาพ สํานักงาน จํานวน 1 เคร่ือง ฝ่ายนิติการและ

จัดหาตามราคามาตรฐานครุภณัฑ์ การพาณิชย์

กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

133 บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เพื่อจ่ายเปน็ครุภณัฑ์สําหรับสนับสนุน เคร่ืองพมิพช์นิดเลเซอร์หรือชนิด LED -               7,900            -           -           สํานักปลัดฯ

การปฏบิติังานใหเ้กิดประสิทธิภาพ ขาวดํา ชนิด Network แบบที่ 1 ฝ่ายนิติการและ

(27 หน้า/นาท)ี จํานวน 1 เคร่ือง การพาณิชย์

จัดหาตามราคามาตรฐานครุภณัฑ์

กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

134 บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เพื่อจ่ายเปน็ครุภณัฑ์สําหรับสนับสนุน เคร่ืองสํารองไฟฟา้ ขนาด 800 VA -               2,500            -           -           สํานักปลัดฯ

การปฏบิติังานใหเ้กิดประสิทธิภาพ จํานวน 1 เคร่ือง ฝ่ายนิติการและ

จัดหาตามราคามาตรฐานครุภณัฑ์ การพาณิชย์

กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

135 บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เพื่อจ่ายเปน็ครุภณัฑ์สําหรับสนับสนุน เคร่ืองคอมพวิเตอร์ จํานวน 1 เคร่ือง 30,000          -               -           -           สํานักปลัดฯ

การปฏบิติังานใหเ้กิดประสิทธิภาพ เคร่ืองคอมพวิเตอร์ สําหรับงานประมวล ฝ่ายพฒันาสังคม

ผล แบบที่ 2

จัดหาตามราคามาตรฐานครุภณัฑ์

กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจาํปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น 947



136 บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์สํานักงาน เพื่อจ่ายเปน็ครุภณัฑ์สําหรับสนับสนุน ชุดโต๊ะทํางานตัว L หน้าเมลามีน กันน้ํา -               4,990            -           -           สํานักปลัดฯ

การปฏบิติังานใหเ้กิดประสิทธิภาพ จํานวน 1 ชุด ประกอบด้วย ฝ่ายนิติการและ

1. โต๊ะทํางานมีกล่องล้ินชัก 2 ชั้น 1 ข้าง การพาณิชย์

ล็อคกุญแจได้ ขนาดไม่น้อยกว่า

120x60x75 ซม. 

2. โต๊ะคอมพวิเตอร์ มีแผ่นสไลด์วาง

คีบอร์ด ขนาด 80x60x75 ซม.

3.โต๊ะเข้ามุม ขนาด 60x60x75  

เปน็ครุภณัฑ์ที่ไม่มีกําหนดไว้ในบญัชีราคา

มาตรฐานครุภณัฑ์แต่หาซ้ือได้ตามราคา

ในทอ้งถิน่

137 บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เพื่อจ่ายเปน็ครุภณัฑ์สําหรับสนับสนุน ระบบเครือข่ายสายสัญญาณใยแก้ว 90,000          -               -           -           สํานักปลัดฯ

การปฏบิติังานใหเ้กิดประสิทธิภาพ นําแสงระหว่างอาคารภายในสํานักงาน ฝ่ายพฒันาสังคม

อบจ.ขอนแก่น  1 Link

จัดหาตามราคามาตรฐานครุภณัฑ์

กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

138 บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เพื่อจ่ายเปน็ครุภณัฑ์สําหรับสนับสนุน อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) 30,000          -               -           -           สํานักปลัดฯ

การปฏบิติังานใหเ้กิดประสิทธิภาพ ขนาด 48 ช่อง ฝ่ายพฒันาสังคม

จัดหาตามราคามาตรฐานครุภณัฑ์

กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

139 บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เพื่อจ่ายเปน็ครุภณัฑ์สําหรับสนับสนุน อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย 92,000          -               -           -           สํานักปลัดฯ
การปฏบิติังานใหเ้กิดประสิทธิภาพ (Access Point) แบบที่ 2 ฝ่ายพฒันาสังคม

จัดหาตามราคามาตรฐานครุภณัฑ์
กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจาํปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น 948



140 บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เพื่อจ่ายเปน็ครุภณัฑ์สําหรับสนับสนุน อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) 42,000          -               -           -           สํานักปลัดฯ

การปฏบิติังานใหเ้กิดประสิทธิภาพ ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2 ฝ่ายพฒันาสังคม

จํานวน 2 เคร่ือง

จัดหาตามราคามาตรฐานครุภณัฑ์

กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

141 บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เพื่อจ่ายเปน็ครุภณัฑ์สําหรับสนับสนุน ตู้ใส่อุปกรณ์เครือข่ายขนาด 9U 12,800          -               -           -           สํานักปลัดฯ
การปฏบิติังานใหเ้กิดประสิทธิภาพ จํานวน 2 ตู้ ฝ่ายพฒันาสังคม

จัดหาตามราคามาตรฐานครุภณัฑ์
กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

142 บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เพื่อจ่ายเปน็ครุภณัฑ์สําหรับสนับสนุน สาย CAT6 RJ45-RJ45 Patch Cord 10,000          -               -           -           สํานักปลัดฯ
การปฏบิติังานใหเ้กิดประสิทธิภาพ ยาว 2 ม. จํานวน 100 เส้น ฝ่ายพฒันาสังคม

143 บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์สํานักงาน เพื่อจ่ายเปน็ค่าครุภณัฑ์สําหรับสนับสนุน จัดซ้ือตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 2 บาน -               22,000          -           -           สํานักการช่าง
การปฏบิติังานใหเ้กิดประสิทธิภาพ จํานวน 4 หลัง

-ขนาดไม่น้อยกว่า 45 x 90 x 180 ซม.
-เหล็กหนาไม่น้อยกว่า 0.6 มม.พน่สี
-มีกุญแจล็อค

144 บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์สํานักงาน เพื่อจ่ายเปน็ค่าครุภณัฑ์สําหรับสนับสนุน จัดซ้ือตู้เหล็ก 4 ชั้น จํานวน 3 หลัง -               23,700          -           -           สํานักการช่าง
การปฏบิติังานใหเ้กิดประสิทธิภาพ -ขนาดไม่น้อยกว่า45.2 x 62 x 130 ซม.

-เหล็กหนาไม่น้อยกว่า 0.6 มม.พน่สี
-มีหล้ิูนชัก มีกุญแจล็อค

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจาํปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น 949



145 บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์สํานักงาน เพื่อจ่ายเปน็ค่าครุภณัฑ์สําหรับสนับสนุน จัดซ้ือเคร่ืองโทรสาร จํานวน 1 เคร่ือง -               18,000          -           -           สํานักการช่าง
การปฏบิติังานใหเ้กิดประสิทธิภาพ -หมายถึงเคร่ือง Facsimile หรือโทรภาพ

-ความเร็วในการส่งเอกสารไม่เกินกว่า
6 วินาทต่ีอแผ่น
-ขนาดที่กําหนดเปน็ขนาดส่งเอกสาร
ขัน้ตํ่า

146 บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เพื่อจ่ายเปน็ครุภณัฑ์สําหรับสนับสนุน จัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ สําหรับงาน -               44,000          -           -           สํานักการช่าง
การปฏบิติังานใหเ้กิดประสิทธิภาพ ประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อย

กว่า 19 นิ้ว) 
จํานวน 2 เคร่ือง
จัดหาตามราคามาตรฐานครุภณัฑ์
กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

147 บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เพื่อจ่ายเปน็ครุภณัฑ์สําหรับสนับสนุน จัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ สําหรับงาน -               90,000          -           -           สํานักการช่าง
การปฏบิติังานใหเ้กิดประสิทธิภาพ ประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อย

กว่า 19 นิ้ว) 
จํานวน 3 เคร่ือง
จัดหาตามราคามาตรฐานครุภณัฑ์
กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

148 บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เพื่อจ่ายเปน็ครุภณัฑ์สําหรับสนับสนุน จัดซ้ือเคร่ืองพมิพแ์บบฉีดหมึก (Inkjet -               21,300          -           -           สํานักการช่าง
การปฏบิติังานใหเ้กิดประสิทธิภาพ Printer) สําหรับกระดาษขนาด A3

จํานวน 3 เคร่ือง
จัดหาตามราคามาตรฐานครุภณัฑ์
กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจาํปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น 950



149 บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เพื่อจ่ายเปน็ครุภณัฑ์สําหรับสนับสนุน จัดซ้ือเคร่ืองพมิพช์นิดเลเซอร์หรือชนิด -               7,800            -           -           สํานักการช่าง
การปฏบิติังานใหเ้กิดประสิทธิภาพ LED ขาวดํา (18 หน้า/นาท)ี

จํานวน 2 เคร่ือง
จัดหาตามราคามาตรฐานครุภณัฑ์
กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

150 บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เพื่อจ่ายเปน็ครุภณัฑ์สําหรับสนับสนุน จัดซ้ือเคร่ืองสํารองไฟฟา้ ขนาด 800 VA -               25,000          -           -           สํานักการช่าง
การปฏบิติังานใหเ้กิดประสิทธิภาพ จํานวน 10 เคร่ือง

จัดหาตามราคามาตรฐานครุภณัฑ์
กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

151 บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์สํารวจ เพื่อจ่ายเปน็ครุภณัฑ์สําหรับสนับสนุน จัดซ้ือกล้องวัดมุมอิเล็กทรอนิกส์ -               330,000        -           -           สํานักการช่าง
การปฏบิติังานใหเ้กิดประสิทธิภาพ จํานวน 3 เคร่ือง

จัดหาตามราคามาตรฐานครุภณัฑ์
สํานักงบประมาณ มกราคม 2561

152 บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ไฟฟา้และวิทยุ เพื่อจ่ายเปน็ครุภณัฑ์สําหรับสนับสนุน จัดซ้ือเคร่ืองกําเนิดไฟฟา้ -               57,500          -           -           สํานักการช่าง
การปฏบิติังานใหเ้กิดประสิทธิภาพ ขนาด 5 กิโลวัตต์ จํานวน 1 เคร่ือง

จัดหาตามราคามาตรฐานครุภณัฑ์
สํานักงบประมาณ มกราคม 2561

153 บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ก่อสร้าง เพื่อจ่ายเปน็ครุภณัฑ์สําหรับสนับสนุน จัดซ้ือเคร่ืองเจาะคอนกรีตไฟฟา้ -               35,000          -           -           สํานักการช่าง
การปฏบิติังานใหเ้กิดประสิทธิภาพ จํานวน 1 เคร่ือง

จัดหาตามราคามาตรฐานครุภณัฑ์
สํานักงบประมาณ มกราคม 2561

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจาํปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น 951



154 บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะ เพื่อจ่ายเปน็ครุภณัฑ์สําหรับสนับสนุน จัดซ้ือรถยนต์กระบะบรรทกุ (ดีเซล) -               814,000        -           -           สํานักการช่าง
และขนส่ง การปฏบิติังานใหเ้กิดประสิทธิภาพ แบบดับเบิ้ลแค็บ 

จํานวน 1 คัน
สํานักงบประมาณ มกราคม 2561

155 บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์อืน่ เพื่อใช้บริการประชาชน จัดซ้ือพดัลม พร้อมติดต้ัง -               42,000          -           -           กองกิจการขนส่ง
จํานวน 10 ตัว (ภเูวียง)

156 บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ จัดซ้ือเคร่ืองสํารองไฟฉุกเฉิน -               36,000          -           -           กองกิจการขนส่ง
จํานวน 8 ชุด (ภเูวียง)

157 บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์สํานักงาน เพื่อใหม้ีประสิทธิภาพในการปฏบิติังาน จัดซ้ือเคร่ืองโทรสาร -               18,000          -           -           กองกิจการขนส่ง
ความเร็วในการส่งไม่เกินกว่า 6 วินาทต่ีอ (ภเูวียง)
แผ่น ส่งได้คร้ังละ 20 แผ่น
จํานวน 1 เคร่ือง

158 บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์อืน่ เพื่อใช้บริการประชาชน จัดซ้ือพดัลมติดผนัง พร้อมติดต้ัง -               40,000          -           -           กองกิจการขนส่ง
ขนาด 18 นิ้ว (บขส.3)
จํานวน 8 ตัว

159 บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์สํานักงาน เพื่อใหม้ีประสิทธิภาพในการปฏบิติังาน จัดซ้ือเก้าอีพ้ลาสติกมีพนักพงิ -               90,000           -  - กองกิจการขนส่ง
จํานวน 300 ตัว

160 บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ คุภณัฑ์สํานักงาน เพื่อจ่ายเปน็ค่าครุภณัฑ์สําหรับสนับสนุน จัดซ้ือเคร่ืองดูดฝุ่น ขนาด 15 ลิตร -               78,000           -  - กองกิจการขนส่ง
การปฏบิติังานใหเ้กิดประสิทธิภาพ จํานวน 5 เคร่ือง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจาํปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น 952



161 บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ คุภณัฑ์สํานักงาน เพื่อจ่ายเปน็ค่าครุภณัฑ์สําหรับสนับสนุน จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ ชนิดติดผนัง -               28,000          -           -           กองกิจการขนส่ง
การปฏบิติังานใหเ้กิดประสิทธิภาพ ขนาด 24,000 BTU

จํานวน 1 เคร่ือง

162 บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์โฆษณาและ เพื่อใช้บริการประชาชน จัดซ้ือเคร่ืองโทรทศัน์ LED TV แบบ -               194,700         -  - กองกิจการขนส่ง
เผยแพร่ Smart TV  ขนาด 14 นิ้ว

จํานวน 11 เคร่ือง

163 บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์โฆษณาและ เพื่อจ่ายเปน็ค่าครุภณัฑ์สําหรับสนับสนุน จัดซ้ือเคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์  - 28,200           -  - กองกิจการขนส่ง
เผยแพร่ การปฏบิติังานใหเ้กิดประสิทธิภาพ ระดับ XGA ขนาด 3000 ANSI Lument

จํานวน 1 เคร่ือง

164 บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์การเกษตร 1.เพื่อสูบน้ําสําหรับใหบ้ริการประชาชน จัดซ้ือเคร่ืองสูบน้ํา แบบมอเตอร์ไฟฟา้ -               110,000        -           -           กองกิจการขนส่ง
สูบน้ําได้ 450 ลิตร/นาที
จํานวน 10 เคร่ือง

165 บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์โรงงาน เพื่อจ่ายเปน็ครุภณัฑ์สําหรับสนับสนุน จัดซ้ือเคร่ืองเจียร์ แบบมือ ขนาด 5 นิ้ว -               5,500            -           -           กองกิจการขนส่ง
การปฏบิติังานใหเ้กิดประสิทธิภาพ จํานวน 1 เคร่ือง

166 บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์โรงงาน เพื่อจ่ายเปน็ครุภณัฑ์สําหรับสนับสนุน จัดซ้ือเคร่ืองตัดเหล็กแบบมือถือ -               36,000          -           -           กองกิจการขนส่ง
การปฏบิติังานใหเ้กิดประสิทธิภาพ ขนาด 2.5 นิ้ว

จํานวน 2 เคร่ือง

167 บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์โฆษณาและ เพื่อจ่ายเปน็ค่าครุภณัฑ์สําหรับสนับสนุน จัดซ้ือกล้องดิจิตอล พร้อมเลนส์ -               90,000          -           -           สํานักปลัดฯ
เผยแพร่ การปฏบิติังานใหเ้กิดประสิทธิภาพ 18 - 135 STM

จํานวน 1 เคร่ือง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจาํปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น 953



168 บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์โฆษณาและ เพื่อใช้บริการประชาชน จัดซ้ือเคร่ืองโทรทศัน์ LED แบบ Smart -               35,400           -  - กองกิจการขนส่ง
เผยแพร่ TV  ขนาด 40 นิ้ว

จํานวน 2 เคร่ือง

169 บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ คุภณัฑ์สํานักงาน เพื่อจ่ายเปน็ค่าครุภณัฑ์สําหรับสนับสนุน จัดซ้ือตู้เหล็กบานเล่ือนกระจก -               11,000          -           -           กองแผนฯ
การปฏบิติังานใหเ้กิดประสิทธิภาพ ขนาด 880x408x878 มม.

จํานวน 2 หลัง

170 บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เพื่อจ่ายเปน็ครุภณัฑ์สําหรับสนับสนุน จัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ สําหรับงาน -               32,000          -           -           กองแผนฯ
การปฏบิติังานใหเ้กิดประสิทธิภาพ สํานักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)

จํานวน 2 เคร่ือง
จัดหาตามราคามาตรฐานครุภณัฑ์
กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

171 บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เพื่อจ่ายเปน็ครุภณัฑ์สําหรับสนับสนุน จัดซ้ือเคร่ืองพมิพเ์ลเซอร์ หรือชนิด LED -               15,800          -           -           กองแผนฯ
การปฏบิติังานใหเ้กิดประสิทธิภาพ ขาวดํา ชนิด Network แบบที่ 1

(27 หน้า/นาท)ี
จํานวน 2 เคร่ือง
จัดหาตามราคามาตรฐานครุภณัฑ์
กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

172 บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ คุภณัฑ์สํานักงาน เพื่อจ่ายเปน็ค่าครุภณัฑ์สําหรับสนับสนุน จัดซ้ือตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 4 ล้ินชัก -               7,900            -           -           กองพสัดุฯ
การปฏบิติังานใหเ้กิดประสิทธิภาพ จํานวน 1 หลัง

173 บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ คุภณัฑ์สํานักงาน เพื่อจ่ายเปน็ค่าครุภณัฑ์สําหรับสนับสนุน จัดซ้ือเคร่ืองคํานวณเลขไฟฟา้ -               5,500            -           -           กองคลัง
การปฏบิติังานใหเ้กิดประสิทธิภาพ จํานวน 1 เคร่ือง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจาํปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น 954



174 บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เพื่อจ่ายเปน็ครุภณัฑ์สําหรับสนับสนุน จัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ สําหรับงานประ -               44,000          -           -           กองคลัง
การปฏบิติังานใหเ้กิดประสิทธิภาพ มวลผล แบบที่ 1 

จํานวน 2 เคร่ือง
จัดหาตามราคามาตรฐานครุภณัฑ์
กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

175 บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เพื่อจ่ายเปน็ครุภณัฑ์สําหรับสนับสนุน จัดซ้ือเคร่ืองพมิพ ์Multifuntion ชนิด -               9,000            -           -           กองคลัง
การปฏบิติังานใหเ้กิดประสิทธิภาพ เลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา (27 หน้า/

นาท)ี

176 บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ คุภณัฑ์สํานักงาน เพื่อจ่ายเปน็ค่าครุภณัฑ์สําหรับสนับสนุน จัดซ้ือโต๊ะทํางาน -               24,000          -           -           สํานักการศึกษาฯ
การปฏบิติังานใหเ้กิดประสิทธิภาพ ขนาด 140x70x76 ซม.

จํานวน 2 ตัว

177 บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ คุภณัฑ์สํานักงาน เพื่อจ่ายเปน็ค่าครุภณัฑ์สําหรับสนับสนุน จัดซ้ือเก้าอีท้ํางาน -               11,000          -           -           สํานักการศึกษาฯ
การปฏบิติังานใหเ้กิดประสิทธิภาพ ขนาด 655x680x1160 มม.

จํานวน 2 ตัว

178 บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ คุภณัฑ์สํานักงาน เพื่อจ่ายเปน็ค่าครุภณัฑ์สําหรับสนับสนุน จัดซ้ือตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบกระจก -               16,500          -           -           สํานักการศึกษาฯ
การปฏบิติังานใหเ้กิดประสิทธิภาพ บานเล่ือน

ขนาด 119x41x88 ซม.
จํานวน 3 หลัง

179 การศึกษา ครุภณัฑ์ ค่าจัดครุภณัฑ์โต๊ะ - เพื่อใช้ในราชการโรงเรียน โต๊ะ-เก้าอีน้ักเรียน ระดับประถมศึกษา -               160,000        -           -           สํานักการศึกษาฯ
เก้าอีน้ักเรียนระดับ บา้นหนองเส้ียว ขนาดโต๊ะ 40x60x67 ซม.
ประถมศึกษา ขนาดเก้าอี ้38x38x38 ซม.

จํานวน 100 ชุด

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจาํปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น 955



180 การศึกษา ครุภณัฑ์ ค่าจัดซ้ือครุภณัฑ์โต๊ะ เพื่อใช้ในราชการ โต๊ะ-เก้าอีน้ักเรียน ระดับมัธยมศึกษา -               1,530,000      -           -           สํานักการศึกษาฯ
- เก้าอีน้ักเรียนระดับ  - โรงเรียนพวูัดพยิาคม ขนาดโต๊ะ 60x40x76 ซม.
มัธยมศึกษา  - โรงเรียนศรีเสมาวิทยาเสริม ขนาดเก้าอี ้38x40x46 ซม.

 - โรงเรียนบา้นคูขาด (สถิตย์อุปถัมภ)์ จํานวน 900 ชุด
 - โรงเรียนพระธาตุขามแก่น
พทิยาลัย

181 การศึกษา ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะ เพื่อใช้ในราชการ รถบรรทกุ (ดีเซล) ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ - 5,200,000 0 0 สํานักการศึกษาฯ
และขนส่ง  - โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพทิยาลัย จํานวน 4 คัน

 - โรงเรียนสีชมพศึูกษา
 - โรงเรียนแทน่ศิลาทพิย์ศึกษา
 - โรงเรียนมัธยมหนองเขียด

182 บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะ เพื่อใช้ในราชการสํานักการศึกษา ศาสนา จัดซ้ือรถยนต์กระบะบรรทกุ (ดีเซล) -               869,000        -           -           สํานักการศึกษาฯ
และขนส่ง และวัฒนธรรม แบบดับเบิ้ลแค็บ ระบบเกียร์อัตโนมัติ

จํานวน 1 คัน

183 บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์โฆษณาและ เพื่อใช้ในการปฏบิติัราชการ กล้องดิจิตอล 35,000 สํานักการศึกษาฯ
เผยแพร่ สํานักการศึกษาฯ  จํานวน 1 ตัว

184 การศึกษา ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์โฆษณาและ เพื่อใช้ในการปฏบิติัราชการ กล้องดิจิตอล DSLR  - 125,000  -  - สํานักการศึกษาฯ
เผยแพร่ สํานักการศึกษาฯ  จํานวน 1 ตัว

185 การศึกษา ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์การเกษตร เพื่อใช้ตัดหญ้าในพื้นที่บริเวณ เคร่ืองตัดหญ้าแบบข้ออ่อน -               22,000          -           -           สํานักการศึกษาฯ
พทุธมณฑลอีสานจังหวัดขอนแก่น จํานวน 2 เคร่ือง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจาํปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น 956



186 การศึกษา ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์การเกษตร เพื่อใช้ตัดหญ้าในพื้นที่บริเวณ เคร่ืองตัดหญ้าแบบเข็น -               13,000          -           -           สํานักการศึกษาฯ
พทุธมณฑลอีสานจังหวัดขอนแก่น จํานวน 1 เคร่ือง

187 การศึกษา ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์การเกษตร เพื่อตัดแต่งต้นไม้ภายในพื้นที่บริเวณ เคร่ืองตัดแต่งพุ่มไม้  ขนาด 22 นิ้ว -               20,400          -           -           สํานักการศึกษาฯ
พทุธมณฑลอีสานจังหวัดขอนแก่น จํานวน 2 เคร่ือง

188 บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เพื่อจ่ายเปน็ครุภณัฑ์สําหรับสนับสนุน เคร่ืองคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล -               44,000          -           -           สํานักการศึกษาฯ
การปฏบิติังานใหเ้กิดประสิทธิภาพ  แบบที่ 1 จํานวน 2 เคร่ือง

จัดหาตามราคามาตรฐานครุภณัฑ์
กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

189 บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เพื่อจ่ายเปน็ครุภณัฑ์สําหรับสนับสนุน เคร่ืองคอมพวิเตอร์สําหรับงานสํานักงาน -               352,000        -           -           สํานักการศึกษาฯ
การปฏบิติังานใหเ้กิดประสิทธิภาพ จํานวน 22 เคร่ือง

จัดหาตามราคามาตรฐานครุภณัฑ์
กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

190 บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เพื่อจ่ายเปน็ครุภณัฑ์สําหรับสนับสนุน จัดซ้ือเคร่ืองพมิพ ์Multifuntion ชนิด -               18,000          -           -           สํานักการศึกษาฯ
การปฏบิติังานใหเ้กิดประสิทธิภาพ เลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา (27 หน้า/

นาท)ี
จํานวน 2 เคร่ือง
จัดหาตามราคามาตรฐานครุภณัฑ์
กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

191 บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์สํานักงาน เพื่อใหม้ีประสิทธิภาพในการปฏบิติังาน เก้าอีอ้ัฒจันทร์ -               489,600         -  - สํานักปลัดฯ
- เก้าอีอ้ัฒจันทร์ รุ่น Cs dm ฝ่ายการทอ่งเที่ยว
- เปลือกเปน็ไฟเบอร์กลาส (ไม่ใช่พลาส และกีฬา
ติกฉีด) มีรูระบายน้ํา 
- ใส่ uv (หนาพเิศษ)
จํานวน 340 ตัว

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจาํปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น 957



192 บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เพื่อจ่ายเปน็ครุภณัฑ์สําหรับสนับสนุน จัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ All in one -               166,800        -           -           สํานักปลัดฯ
การปฏบิติังานใหเ้กิดประสิทธิภาพ จํานวน 2 เคร่ือง

จัดหาตามราคามาตรฐานครุภณัฑ์
กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

193 บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์โฆษณาและ เพื่อใช้ในการปฏบิติัราชการ จัดซ้ือโดรนถ่ายภาพ -               76,200          -           -           สํานักปลัดฯ
เผยแพร่ จํานวน 1 เคร่ือง

194 บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์โฆษณาและ เพื่อใช้ในการปฏบิติัราชการ จัดซ้ือแบตเตอร่ีสําหรับโดรน -               21,600          -           -           สํานักปลัดฯ
เผยแพร่ จํานวน 1 เคร่ือง

จํานวน 3 ก้อน

195 บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์โฆษณาและ เพื่อใช้ในการปฏบิติัราชการ จัดซ้ือเลนส์ - กล้องดิจิตอล AF - S -               48,900          -           -           สํานักปลัดฯ
เผยแพร่ 24-70mm f/2.8 ED

จํานวน 1 อัน

196 บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์โฆษณาและ เพื่อใช้ในการปฏบิติัราชการ จัดซ้ือเลนส์ - กล้องดิจิตอล AF - S -               69,900          -           -           สํานักปลัดฯ
เผยแพร่ 105mm f/1.4E ED

จํานวน 1 อัน

197 บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์โฆษณาและ เพื่อใช้ในการปฏบิติัราชการ จัดซ้ือเลนส์ - กล้องดิจิตอล AF - S DX -               13,500          -           -           สํานักปลัดฯ
เผยแพร่ 18 - 140mm f/3.5 - 5.6G VR

จํานวน 1 อัน

198 บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์โฆษณาและ เพื่อใช้ในการปฏบิติัราชการ จัดซ้ือแบตเตอร่ี กร๊ิป (Battery Grip) -               13,500          -           -           สํานักปลัดฯ
เผยแพร่ จํานวน 1 อัน

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจาํปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น 958



199 บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์โฆษณาและ เพื่อใช้ในการปฏบิติัราชการ จัดซ้ือขาต้ังกล้องวิดีโอ -               5,200            -           -           สํานักปลัดฯ
เผยแพร่ จํานวน 1 อัน

200 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ค่าจัดซ้ือครุภณัฑ์หอ้ง 1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน 1. คอมพวิเตอร์ระบบสัมผัส ขนาด  65 นิ้ว 6,500,000      6,500,000      สํานักการศึกษาฯ
เรียนนวัตกรรมเพื่อ ด้วยเทคโนโลยีที่ทนัสมัยของ 2. ขาต้ังจอภาพ รุ่นรองรับจอแสดงผล

การเรียนรู้ ศูนย์การศึกษานอกระบบและ ขนาดใหญ่

การศึกษาตามอัธยาศัย 3. กล้องวิดีโอ ชนิด Web camera

ในเขตจังหวัดขอนแก่น 4. เมาส์ไร้สาย และคีย์บอร์ดไร้สาย
2. เพื่อบรูณาการการเรียนการสอน 5. อุปกรณ์ควบคุมการฉายและนําเสนอ 

พฒันาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน พร้อมฟงักช์ัน่ชีจ้ดุบนจอภาพด้วยแสงเลเซอร์ 

ของครู โดยการใช้นวัตกรรมทางการศึกษา (Presenter and Laser Pointer)

3. เพื่อใหก้ารเรียนการสอนมีความน่าสนใจ 6. เคร่ืองสํารองไฟฟา้

เปน็การสร้างบรรยากาศในการเรียนการสอน 7. ชุดเคร่ืองขยายเสียง ลําโพง ไมโครโฟน

4. เพื่อใช้เปน็แหล่งข้อมูลในการศึกษา 8. เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED 

หาความรู้ที่ครอบคลุมสาระการเรียนรู้ทั้ง ขาวดํา

8 กลุ่มสาระ และข้อมูลที่น่าสนใจเกีย่วกับ 9. โปรแกรมระบบปฏบิติัการสําหรับเคร่ือง

อาเซียนทั้ง 10 ประเทศ เพื่อเตรียมพร้อม คอมพวิเตอร์
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน 10.สารนิทัศน์ค่านิยมหลักของคนไทย 12  ประการ 

5. เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงองค์ความรู้ 12. หนังสือพูดได้ ชุด ค่านิยม 12 ประการ  

และเทคโนโลยีทางการศึกษาที่มีคุณภาพ พร้อมอุปกรณ์อ่านออกเสียงอิเล็กทรอนิกส์
(ปากกาพดูได้)
13. ชุด พจนานุกรมอาเซียน และประโยค
สนทนาอาเซียน 11 ภาษา พร้อมอุปกรณ์
อ่านออกเสียง
14. ส่ือบทเรียนอ้างอิงตามหลักสูตร วิชา
ภาษาองักฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย   

(ม.4-ม.6) 
15. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) ชุด 
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การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ค่าจัดซ้ือครุภณัฑ์หอ้ง ค่านิยม 12 ประการ  พร้อมอุปกรณ์

เรียนนวัตกรรมเพื่อ อ่านออกเสียง

การเรียนรู้ 16. วีดิทัศน์ละครนิทานส่งเสริมค่านิยม  12 

 ประการสําหรับเด็ก
17. ส่ืออเิล็กทรอนกิส์เกมการศึกษาส่งเสริม
การเรียนรู้ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ

18. วดิีทัศน์สารคดีเพือ่การศึกษา ชุด เทิดทูน

พระมหากษตัริย์ไทย
19. ส่ืออเิล็กทรอนกิส์ ชดุ เกษตรอนิทรียว์ิถี

แหง่ธรรมชาติ  
20. ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ชุด  สุดยอดสินค้า
โอทอ็ประดับโลก 
21. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ชุด พ่อแห่งแผ่นดิน

22. หนังสืออเิล็กทรอนิกส์เพือ่การศึกษา ชุด 

เทดิทนูพระมหากษตัริย์ไทย
23. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการศึกษา 
ชุด ๑ น้ําพระทยั ๑ ในพระราชดําริ
24. วีดิทศัน์สอนทําอาหาร
25. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการศึกษา 
ชุด มรดกไทย
26. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการศึกษา 
ชุด ความรู้ทั่วไปส่งเสริมอาชีพ
27. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการศึกษา 
ชุด การผลิตส่ือสร้างสรรค์ 

28. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการศึกษา 
ชุด วิถีเกษตรไทย
29. ระบบไฟฟ้า/สายสัญญาณพร้อมอุปกรณ์

ติดต้ังระบบ
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201 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ โครงการสนับสนุน 1. โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การ 1. Interractive LED Touchscreen ขนาด 20,000,000    10,000,000    สํานักการศึกษาฯ
อุปกรณ์หอ้งเรียน ศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1-5 65 นิ้ว

ดิจิทลัอัจฉริยะ  ได้มีส่ือประกอบการเรียนการสอน 2. ขาต้ัง สําหรับ Interractive LED 

E- Classroom เพื่อ ที่เปน็หอ้งเรียนดิจิทลั เพื่อพฒันา Touchscreen 

พฒันาคุณภาพการ คุณภาพการศึกษา 3. เคร่ืองคอมพวิเตอร์โน้ตบุ๊ค สําหรับงาน
ศึกษาด้วยระบบ 2. เพื่อพฒันาการจัดการศึกษาในรูปแบบ ประมวลผล

เทคโนโลยีสารสนเทศ หอ้งเรียนดิจิทลัอัจฉริยะ (Didital Smart 4. ชดุโปรแกรมระบบปฏบิติัการสําหรับเคร่ือง

และส่ือมัลติมีเดีย(ตาม classroom) คอมพวิเตอร์

หลักสูตรแกนกลาง 3. เพื่อยกระดับในการจัดการเรียนการสอน 5. เคร่ืองพมิพช์นิดเลเซอร์ LED ขาวดํา

ศึกษาขัน้พื้นฐานฉบบั ใหม้ีคุณภาพและเกิดความเทา่เทยีม ชนิด Network แบบที่ 2 (33 หน้า/นาที)
ปรับปรุง ป ี2560) ให้ ทางการศึกษา 6. เคร่ืองฉาย 3 มิติ
โรงเรียนระดับชั้น 7. โต๊ะวางเคร่ืองคอมพวิเตอร์และเก้าอี้
ประถมศึกษา ประจําปี แบบมีพนักพงิ (สําหรับครู)
2561 8. คอมพวิเตอร์แทป็เล็ต

9. อุปกรณ์ HDMI ไร้สาย
10. ส่ือการเรียนการสอนมัลติมีเดีย ด้วยระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ English conversation
ระดับพื้นฐาน
11. ส่ือการเรียนการสอนมัลติมีเดีย ด้วยระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ English conversation
ระดับกลาง
12. ส่ือการเรียนการสอนมัลติมีเดีย ด้วยระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ English conversation
ระดับสูง
13. ส่ือการเรียนการสอนมัลติมีเดีย ด้วยระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน พร้อมชุดข้อสอบ (มีครูสอนสมจริง)

ระดับชั้นประถมศึกษาปทีี่ 1 - 6
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14. บทเรียนและบทสนทนา 13 ภาษาอาเซียน

15. ระบบไฟฟ้า/สายสัญญาณพร้อมอุปกรณ์

ติดต้ังระบบ

202 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ค่าจัดซ้ือครุภณัฑ์และ 1. เพื่อใหโ้รงเรียนในสังกัดองค์การ ครุภณัฑ์และอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ 10,000,000    สํานักการศึกษาฯ
อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้มี 1. Physics (ฟสิิกส์)

ของโรงเรียนในสังกัด ครุภณัฑ์และอุปกรณ์วิทยาศาสตร์    1.1 กลศาสตร์และการเคล่ือนที่

องค์การบริหารส่วน ใช้ในการเรียนการสอน    1.2 ไฟฟา้และแม่เหล็ก

จังหวัดขอนแก่น    1.3 คล่ืนกลและเสียง
   1.4 อุณหพลศาสตร์
   1.5 พลังงานทดแทน
   1.6 แสงและทศันอุปกรณ์
   1.7 วัสดุการทดลองฟสิิกส์
2. Chemistry (เคมี)
   2.1 เคร่ืองมือทดลองเคมี
   2.2 วัสดุการทดลองเคมี
   2.3 สารเคมี

3. Biology (ชีววิทยา)
   3.1 เคร่ืองมือทดลองชีววิทยา
   3.2 ส่ิงมีชีวิตในเรซ่ิน
   3.3 แบบจําลองและหุ่นจําลอง
   3.4 กล้องจุลทรรศน์
   3.5 สไลด์สําเร็จรูป
   3.6 วัสดุการทดลองชีววิทยา
4. Earth Science & Astronomy
   4.1 Earth โลก
   4.2 Astronomy ดาราศาสตร์
5. Laboratory Equipment 
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203 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ค่าจัดซ้ือครุภณัฑ์หอ้ง เพื่อเปน็การสนับสนุนโรงเรียนในสังกัด ครุภณัฑ์หอ้งปฏบิติัการชีววิทยา 11,700,000 สํานักการศึกษาฯ
ปฏบิติัการชีววิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น จํานวน 9 ชุด

เพื่อพฒันาคุณภาพ ใหส้ามารถบรรลุเปา้หมายในการยกระดับ 1. โต๊ะปฏบิติัการกลาง ขนาดไม่น้อยกว่า 
โรงเรียนสังกัดองค์การ ผลสัมฤทธิท์างการศึกษาในสูงขึน้ 0.80 x 2.50 x 0.85 ม.(กxยxส)
บริหารส่วนจังหวัด 2. โต๊ะปฏบิติัการกลาง ขนาดไม่น้อยกว่า 
ขอนแก่น 1.30 x 1.50 x 0.75 ม.(กxยxส)

3. โต๊ะปฏบิติัการติดผนัง ขนาดไม่น้อยกว่า 
0.75 x 5.40 x 0.80 ม.(กxยxส)
4. ตู้เก็บอุปกรณ์ ขนาดไม่น้อยกว่า 
0.40 x 0.80 x 1.80 ม. 
5. เก้าอีน้ักเรียน
6. เก้าอีอ้าจารย์
7. เคร่ืองวัดความจุปอด
8. แบบจําลองดีเอ็นเอ
9. หุ่นจําลองกบ
10. หุ่นจําลองหนอนตัวกลม
11. หวัใจจําลอง
12. หุ่นจําลองศีรษะและสมองแยกชิ้นส่วน
ได้ 9 ชิ้น
13. แบบจําลองไขสันหลัง
14. หุ่นจําลองแสดงการเจริญเติบโตของ
ทารกในครรภ์
15. หุ่นจําลองระบบสืบพนัธุช์าย
16. หุ่นจําลองไตผ่าซีก
17. หุ่นจําลองระบบสืบพนัธุห์ญิง
18. Micropipette 
19. หุ่นจําลองพลานาเรีย
20. เคร่ืองตัดเนื้อเยือ่ด้วยมือ 0.02 มม. 
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การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ค่าจัดซ้ือครุภณัฑ์หอ้ง พร้อมมีด
ปฏบิติัการชีววิทยา 21. ชุดทดสอบ NPK ในดิน 
เพื่อพฒันาคุณภาพ 22. ชุดทดลองคาปลิลาร่ี
โรงเรียนสังกัดองค์การ 23. ฮอทเพลท 7X7 นิ้ว
บริหารส่วนจังหวัด 24. ชุดผ่าตัดสแตนเลสชุดใหญ่ (14 ชิ้น/ชุด)
ขอนแก่น 25. ถาดผ่าตัด

26. เคร่ืองชั่งดิจิตอล 220 g.x 0.01 g. 
27. แบบจําลองเซลล์พชื
28. แบบจําลองเซลล์สัตว์
29. หุ่นจําลองรากพชื
30. แบบจําลองลําต้นพชืใบเล้ียงเด่ียว
31. หุ่นจําลองลําต้นใบเล้ียงคู่
32. หุ่นจําลองดอกไม้ครบส่วน
33. แบบจําลองการแบง่เซลล์แบบไมโตซีส
ของพชืไฟเบอร์กลาส
34. แบบจําลองการแบง่เซลล์ไมโอซิส
ของพชืไฟเบอร์กลาส
35. กล้องจุลทรรศน์สเตอริโอชนิดซูม 
36. ตู้ถ่ายเชื้อแบบมี Larminar Airflow
37.กล้องจุลทรรศน์ดิจิตอลชนิดกระบอกตาคู่ 
38. หนังสือชุดสรุปเข้มและตะลุยโจทย์
 ชีววิทยา วิชาละ 3 เล่ม (สรุปเข้ม 1 เล่ม,
ตะลุยโจทย์ 2 เล่ม) 
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204 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ค่าจัดซ้ือครุภณัฑ์หอ้ง เพื่อเปน็การสนับสนุนโรงเรียนในสังกัด ครุภณัฑ์หอ้งปฏบิติัการฟสิิกส์ 11,700,000 สํานักการศึกษาฯ
ปฏบิติัการฟสิิกส์ เพื่อ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น จํานวน 9 ชุด

พฒันาคุณภาพ ใหส้ามารถบรรลุเปา้หมายในการยกระดับ 1. โต๊ะปฏบิติัการกลาง ขนาดไม่น้อยกว่า 
โรงเรียนสังกัดองค์การ ผลสัมฤทธิท์างการศึกษาในสูงขึน้ 0.80 x 2.50 x 0.85 ม.(กxยxส)
บริหารส่วนจังหวัด 2. โต๊ะปฏบิติัการกลาง ขนาดไม่น้อยกว่า 
ขอนแก่น 1.30 x 1.50 x 0.75 ม.(กxยxส)

3. โต๊ะปฏบิติัการติดผนัง ขนาดไม่น้อยกว่า 
0.75 x 5.40 x 0.80 ม.(กxยxส)
4. ตู้เก็บอุปกรณ์ ขนาดไม่น้อยกว่า  
0.40 x 0.80 x 1.80 ม.
5. เก้าอีน้ักเรียน
6. เก้าอีอ้าจารย์
7. ชุดทดลองกฏของเลนส์ 
8. ชุดทดลองกฎของเออร์สเตด

9. ชุดทดลองกระแสไฟฟา้ระหว่างปลาย
ของตัว

ต้านทาน
10. เข็มทศิสําหรับเดินทาง
11. เข็มทศิเล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 20 มม. 
(อย่าน้อย 5 อันต่อชุด)
12. เคร่ืองกําเนิดไฟฟา้ AC/DC แบบสาธิต
13. เคร่ืองควบคุมกระแส 10 โอหม์ 8 แอมป์
14. ชุดทดลองความต่างศักย์ระหว่างปลาย
ตัวต้านทาน
15. ชุดทดลองความต่างศักย์ระหว่างขัว้เซลล์
16. ชุดทดลองความสัมพนัธ์ของกระแสไฟฟา้
และความต่างศักย์
17. ชุดการต่อตัวต้านทานแบบอนุกรม-ขนาน

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจาํปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น 965



การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ค่าจัดซ้ือครุภณัฑ์หอ้ง 18. ชุดการต่อเซลล์ไฟฟา้แบบอนุกรม-ขนาน
ปฏบิติัการฟสิิกส์ เพื่อ 19. ชุดการทดลองหาค่าคงที่ของแพลงค์
พฒันาคุณภาพ 20. ชุดสาธิตโฟโตอิเล็กทริก
โรงเรียนสังกัดองค์การ 21. ชุดแฟรงเฮิร์ต พร้อมหลอด 
บริหารส่วนจังหวัด 22. ชุดแม่เหล็กไฟฟา้ (ฟสิิกส์)
ขอนแก่น 23. ชุดทดลองสนามแม่เหล็กรอบเส้นลวดตัวนํา

24. ชุดวงจรกรองกระแส
25. ชุดสเปกตรัมกล่องไม้
26. ชุดทดลองคล่ืนแม่เหล็กไฟฟา้ (แมกส์เวลล์)
27. ชุดทดลองไฟฟา้กระแสสลับ RLC
28. ชุดทดลองแรงกระทําบนลวดตัวนํา
29. ชุดทดลองสนามแม่เหล็ก
30. ชุดทดลองสนามไฟฟา้
31. วงจรเรียงกระแสและกรองกระแส
แบบคร่ึงคล่ืน
32. ชุดสาธิตหลักการหม้อแปลงไฟฟา้
33. ชุดสาธิตแรงกระทําระหว่างเส้นลวดขนาน
34. ชุดกระแสเหนี่ยวนํา
35. หม้อแปลงไฟฟา้แบบดิจิตอล
36. หนังสือชุดสรุปเข้มและตะลุยโจทย์ 
 ฟสิิกส์
วชิาละ 3 เล่ม (สรุปเข้ม 1 เล่ม, ตะลุยโจทย์ 2 เล่ม)

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจาํปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น 966



205 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ค่าจัดซ้ือครุภณัฑ์หอ้ง เพื่อเปน็การสนับสนุนโรงเรียนในสังกัด ครุภณัฑ์หอ้งปฏบิติัการเคมี 10,800,000 สํานักการศึกษาฯ
ปฏบิติัการเคมี เพื่อ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น จํานวน 6 ชุด

พฒันาคุณภาพ ใหส้ามารถบรรลุเปา้หมายในการยกระดับ 1. โต๊ะปฏบิติัการกลาง ขนาดไม่น้อยกว่า 
โรงเรียนสังกัดองค์การ ผลสัมฤทธิท์างการศึกษาในสูงขึน้ 0.80 x 2.50 x 0.85 ม.(กxยxส)
บริหารส่วนจังหวัด 2. โต๊ะปฏบิติัการกลาง ขนาดไม่น้อยกว่า 
ขอนแก่น 1.30 x 1.50 x 0.75 ม.(กxยxส)

3. โต๊ะปฏบิติัการติดผนัง ขนาดไม่น้อยกว่า 
0.75 x 5.40 x 0.80 ม.(กxยxส)
4. ตู้เก็บอุปกรณ์ ขนาดไม่น้อยกว่า  
0.40 x 0.80 x 1.80 ม.
5. เก้าอีน้ักเรียน
6. เก้าอีอ้าจารย์
7. หม้อดูดความชื้น ขนาดไม่น้อยกว่า 250 มม.
8. Micropipette 
9. เคร่ืองปั่นตกตะกอน 12 หวั ใช้ไฟฟา้
10. Atomic Orbital 
11. Shapes of Molecules 8 models
12. หลอดรังสีคาโธดแบบเบี่ยงเบน พร้อมฐานไม้
13. ชุดทดลองเปรียบเทยีบสเปกตรัมแก๊ส
พร้อมหลอดแก๊ส 4ชนิด
14. เคร่ืองชั่ง Digital ไม่น้อยกว่า 4 ตําแหน่ง 
15. Micropipette 
16. หลอดรังสีคาโธด แบบเงา พร้อมฐานไม้
17. หลอดรังสีคาโธดแบบ Mechanical Effect 
พร้อมฐานไม้
18. ชุดสาธิตการแยกน้ําด้วยกระแสไฟฟา้
19. ชุดอุปกรณ์สาธิตการแยกสารละลายด้วย
ไฟฟา้

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจาํปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น 967



การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ค่าจัดซ้ือครุภณัฑ์หอ้ง 20. เคร่ืองชั่งดิจิตอล 2 ตําแหน่ง
ปฏบิติัการเคมี เพื่อ 21. เคร่ืองวัดค่า  pH  แบบพกพา   
พฒันาคุณภาพ 22. เคร่ืองวัด  pH  แบบปากกา 
โรงเรียนสังกัดองค์การ 23. เคร่ืองวัดค่า  pH  แบบต้ังโต๊ะ
บริหารส่วนจังหวัด 24. เคร่ือง Spectrophotometer
ขอนแก่น 25. ปั๊มลมสูญญากาศ แบบอ่างน้ํา

(Vacuum Pump)
26. อ่างควบคุมอุณหภมู_ิแบบดิจิตอล.
27. เคร่ืองวัดความเค็มแบบพกพา 
28. เคร่ืองวัดความหวานแบบพกพา
29. เคร่ืองวัดแอลกอฮอล์แบบพกพา 

30. ชุดการศึกษาสีของเปลวไฟจาก
ส่วนประกอบ
และเส้นสเปกตรัมของธาตุบางชนิด

31. ชุดการละลายน้ําของสารประกอบไอออนิก
32. ชุดการเกิดปฎกิิริยาของสารประกอบไอออนิก
33. ชุดการเกิดปฎกิิริยาของโซเดียมและ
แมกนีเซียมกับน้ํา
34. หนังสือชุดสรุปเข้มและตะลุยโจทย์  
เคมี
วชิาละ 3 เล่ม (สรุปเข้ม 1 เล่ม, ตะลุยโจทย์ 2 เล่ม)

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจาํปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น 968



206 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ค่าจัดซ้ือครุภณัฑ์หอ้ง เพื่อเปน็การสนับสนุนโรงเรียนในสังกัด ครุภณัฑ์หอ้งปฏบิติัการคณิตศาสตร์ 9,900,000 สํานักการศึกษาฯ
ปฏบิติัการคณิตศาสตร์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น จํานวน 9 ชุด

เพื่อพฒันาคุณภาพ ใหส้ามารถบรรลุเปา้หมายในการยกระดับ 1. ระบบบนัทกึการเรียนการสอนและถ่ายทอดสด

โรงเรียนสังกัดองค์การ ผลสัมฤทธิท์างการศึกษาในสูงขึน้
   1.1 เคร่ืองบนัทกึการเรียนและ
ถ่ายทอดสด

บริหารส่วนจังหวัด
   1.2 กล้องวิดีโอสําหรับบนัทกึภาพ
ผู้สอน

ขอนแก่น 2. ระบบเสียง
   2.1 เคร่ืองผสมและขยายเสียง 
   2.2 ลําโพงแขวนผนัง 
   2.3 ไมโครโฟนแบบสายสําหรับผู้สอน
   2.4 ตู้เก็บอุปกรณ์
3. จอภาพระบบสัมผัสและอินเตอแรคทฟี 
ขนาดไม่น้อยกว่า 55 นิ้ว
4. คอมพวิเตอร์สําหรับผู้สอน
5. เคร่ืองฉายภาพ 3 มิติ 
6. ส่ือการเรียนการสอนกลุ่มสาระวิชา
คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษา
7. ระบบคลังข้อสอบ พร้อมระบบจัดการข้อสอบ
8. โต๊ะและเก้าอีสํ้าหรับผู้สอน
9. กระดานชอล์คบอร์ดแม่เหล็ก 
10. หนังสือชุดสรุปเข้มและตะลุยโจทย์

คณิตศาสตร์  วิชาละ 3 เล่ม (สรุปเข้ม 1 
เล่ม, ตะลุยโจทย์ 2 เล่ม)

11. งานติดต้ังระบบ

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจาํปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น 969



207 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ค่าจัดซ้ือเคร่ืองดนตรีวง เพื่อใช้ในราชการโรงเรียน  - ชุดวงโยธวาทติ จํานวน 25 ชุด 500,000        สํานักการศึกษาฯ
โยธวาทติโรงเรียนศรี ศรีเสมาวิทยาเสริม  - ทรัมเปท จํานวน 4 ตัว
เสมาวิทยาเสริม  - อัลโต้แซกโซโฟน จํานวน 4 ตัว

 - เทนเนอร์แซกโซโฟน จํานวน 4 ตัว
 - สไลด์ทอมโบน จํานวน 2 ตัว
 - ยูโฟเนียม จํานวน 2 ตัว
 - กลองสะแนร์ จํานวน 2 ใบ
 - ฉาบเดินแถว จํานวน 2 คู่
 - กลองใหญ่ พร้อมขาแขวน 22 นิ้ว
จํานวน 1 ใบ
 - กลองใหญ่ พร้อมขาแขวน 24 นิ้ว
จํานวน 1 ใบ
 - กลองใหญ่ พร้อมขาแขวน 26 นิ้ว
จํานวน 1 ใบ
 - กลองใหญ่ พร้อมขาแขวน 20 นิ้ว
จํานวน 1 ใบ
 - ไม้คฑา จํานวน 1 อัน

208 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ค่าจัดซ้ือโต๊ะ-เก้าอีค้รู เพื่อใช้ในราชการโรงเรียน  - โต๊ะทํางานเหล็ก ขนาด 154x78x75 ซม. 160,000        สํานักการศึกษาฯ
โรงเรียนซําสูงพทิยาคม ซําสูงพทิยาคม พร้อมกระจก จํานวน 20 ตัว

 - เก้าอี้สํานักงาน แบบมีล้อเล่ือนและมีพนักพิง

สามารถปรับระดับสูง-ตํ่าได้ จํานวน 20 ตัว

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจาํปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น 970



209 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ค่าจัดซ้ือครุภณัฑ์หอ้ง เพื่อใช้ในราชการโรงเรียน  - โทรทัศน์ LED TV ขนาดไม่ตํ่ากว่า 55 นิ้ว 323,900        สํานักการศึกษาฯ
เรียน ในศตวรรษที่ 21 โนนหนัวิทยายน พร้อมขาแขวน ติดต้ังแบบติดผนัง

จํานวน 1 เคร่ือง
 - เคร่ืองคอมพวิเตอร์ (จอไมน่อ้ยกวา่ 19 นิว้)

จํานวน 15 เคร่ือง
 - งาน Network และติดต้ัง
   - ตู้สําหรับจัดเก็บเคร่ืองคอมพวิเตอร์
และอุปกรณ์ แบบที่ 1 จํานวน 1 ตู้
   - อุปกรณ์กระจายสัญญาณขนาด 16 ช่อง

จํานวน 1 เคร่ือง
   - ค่าติดต้ัง (LAN/ระบบไฟฟ้า/สายสัญญาณ)

จํานวน 15 จุด
 - เคร่ืองพมิพแ์บบฉีดหมึกพร้อมติดต้ัง
ถังหมึกพมิพ ์จํานวน 1 เคร่ือง

210 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ค่าจัดซ้ือครุภณัฑ์เคร่ืองพมิพ์เพื่อใช้ในราชการโรงเรียน เคร่ืองพมิพช์นิดเลเซอร์/ชนิด LED สี 48,000          สํานักการศึกษาฯ
ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สีสํานักการศึกษา แบบ network จํานวน 4 เคร่ือง
แบบ network

211 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ค่าจัดซ้ือครุภณัฑ์เคร่ือง เพื่อใช้ในราชการโรงเรียน เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา 31,600          สํานักการศึกษาฯ
พมิพ ์ชนิดเลเซอร์/ สํานักการศึกษา network แบบที่ 1 จํานวน 4 เคร่ือง
ชนิด LED ขาวดํา
network แบบที่ 1

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจาํปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น 971



212 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ค่าจัดซ้ือครุภณัฑ์หอ้ง เพื่อใช้ในราชการโรงเรียน  - โทรทัศน์ LED TV ขนาดไม่ตํ่ากว่า 55 นิ้ว 323,900        สํานักการศึกษาฯ
เรียน ในศตวรรษที่ 21 มัธยมหนองเขียด พร้อมขาแขวน ติดต้ังแบบติดผนัง

จํานวน 1 เคร่ือง
 - เคร่ืองคอมพวิเตอร์ (จอไมน่อ้ยกวา่ 19 นิว้)

จํานวน 15 เคร่ือง
 - งาน Network และติดต้ัง
   - ตู้สําหรับจัดเก็บเคร่ืองคอมพวิเตอร์
และอุปกรณ์ แบบที่ 1 จํานวน 1 ตู้
   - อุปกรณ์กระจายสัญญาณขนาด 16 ช่อง

จํานวน 1 เคร่ือง
   - ค่าติดต้ัง (LAN/ระบบไฟฟ้า/สายสัญญาณ)

จํานวน 15 จุด
 - เคร่ืองพมิพแ์บบฉีดหมึกพร้อมติดต้ัง
ถังหมึกพมิพ ์จํานวน 1 เคร่ือง

213 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ค่าจัดซ้ือครุภณัฑ์ตู้ เพื่อใช้ในราชการโรงเรียน ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบสองบานทบึ 24,000          สํานักการศึกษาฯ
เหล็กเก็บเอกสารแบบ สํานักการศึกษา จํานวน 4 หลัง
สองบานทบึ

214 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ค่าจัดซ้ือครุภณัฑ์กล้อง เพื่อใช้ในการปฏบิติัราชการ กล้องดิจิตอล DSLR พร้อมอุปกรณ์เสริม 125,000 สํานักการศึกษาฯ
ดิจิตอล DSLR พร้อม สํานักการศึกษาฯ  จํานวน 1 ตัว
อุปกรณ์เสริม

215 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ค่าจัดซ้ือครุภณัฑ์ เพื่อใช้ในการปฏบิติัราชการ เคร่ืองคอมพวิเตอร์สําหรับงานสํานักงาน 640,000        สํานักการศึกษาฯ
เคร่ืองคอมพวิเตอร์ โรงเรียนซําสูงพทิยาคม จํานวน 40 เคร่ือง
สําหรับสํานักงาน

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจาํปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น 972



216 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ค่าจัดซ้ือครุภณัฑ์หอ้ง เพื่อใช้ในราชการโรงเรียน  - โทรทัศน์ LED TV ขนาดไม่ตํ่ากว่า 55 นิ้ว 344,900        สํานักการศึกษาฯ
Smart Classroom โนนหนัวิทยายน พร้อมขาแขวน ติดต้ังแบบติดผนัง

จํานวน 1 เคร่ือง
 - เคร่ืองคอมพวิเตอร์โน๊ตบุ๊ก สําหรับสํานักงาน

จํานวน 1 เคร่ือง
 - เคร่ืองคอมพวิเตอร์ (จอไมน่อ้ยกวา่ 19 นิว้)

จํานวน 15 เคร่ือง
 - งาน Network และติดต้ัง
   - ตู้สําหรับจัดเก็บเคร่ืองคอมพวิเตอร์
และอุปกรณ์ แบบที่ 1 จํานวน 1 ตู้
   - อุปกรณ์กระจายสัญญาณขนาด 16 ช่อง

จํานวน 1 เคร่ือง
   - ค่าติดต้ัง (LAN/ระบบไฟฟ้า/สายสัญญาณ)

จํานวน 15 จุด
 - เคร่ืองพมิพแ์บบฉีดหมึกพร้อมติดต้ัง
ถังหมึกพมิพ ์จํานวน 1 เคร่ือง

217 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ค่าจัดซ้ือครุภณัฑ์ เพื่อใช้ในการปฏบิติัราชการ เคร่ืองคอมพวิเตอร์สําหรับงานประมวลผล 880,000 สํานักการศึกษาฯ
เคร่ืองคอมพวิเตอร์ โรงเรียนพวูัดวิทยาคม  แบบที่ 1 จํานวน 40 เคร่ือง
สําหรับงานประมวล
ผล แบบที่ 1

218 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ค่าจัดซ้ือครุภณัฑ์เคร่ือง เพื่อใช้ในราชการโรงเรียน เคร่ืองพมิพช์นิดเลเซอร์/ชนิด LED สี 72,000          สํานักการศึกษาฯ
พมิพช์นิดเลเซอร์/ชนิด โรงเรียนซําสูงพทิยาคม แบบ network จํานวน 6 เคร่ือง
LED สีแบบ network
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219 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ค่าจัดซ้ือเคร่ืองปรับ เพื่อใช้ในการปฏบิติัราชการ เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน 241,200        สํานักการศึกษาฯ
อากาศ แบบแยกส่วน โรงเรียนบา้นหนองเส้ียว ชนิดต้ังพื้น หรือชนิดแขวน ขนาด 

30,000 บทียีู จํานวน 6 เคร่ือง

220 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ค่าจัดซ้ือครุภณัฑ์ เพื่อใข้ในการปฏบิติัราชการ เคร่ืองมัลติโปรเจคเตอร์ ระดับ SVGA 133,000        สํานักการศึกษาฯ
เคร่ืองมัลติโปรเจคเตอร์ โรงเรียนซําสูงพทิยาคม ขนาด 3,000 ANSI Lumens

221 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ค่าจัดซ้ือครุภณัฑ์โต๊ะ เพื่อใข้ในการปฏบิติัราชการ โต๊ะ-เก้าอีค้รู 216,000        สํานักการศึกษาฯ
- เก้าอีค้รู  - โรงเรียนโนนหนัวิทยายน  - โต๊ะขนาด 80x150x75 ซม.

 - โรงเรียนบา้นหนองเส้ียว  - เก้าอีเ้ปน็แบบทรงโบราณ 
 - โรงเรียนพศิาลปณุณวิทยา ทําจากฟองน้ําอัด หุ้มด้วยหนังพวีี
 - โรงเรียนศรีเสมาวิทยาเสริม จํานวน 38 ชุด

222 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ค่าจัดซ้ือครุภณัฑ์โต๊ะ เพื่อใช้ในราชการโรงเรียน โต๊ะโรงอาหารไม้ระแนง แบบขาตาย 180,000        สํานักการศึกษาฯ
โรงอาหาร ไม้ระแนง พวูัดพทิยาคม  - โต๊ะขนาด 70x180x75 ซม.
แบบขาตาย  - ม้านั่ง ขนาด 30x180x45 ซม.

จํานวน 20 ชุด

223 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ค่าจัดซ้ือครุภณัฑ์เก้าอี้ เพื่อใช้ในราชการ เก้าอีแ้ลคเชอร์ จํานวน 480 ชุด 528,000        สํานักการศึกษาฯ
แลคเชอร์  - โรงเรียนพศิาลปณุณวิทยา

 - โรงเรียนโนนหนัวิทยายน

224 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ค่าจัดซ้ือครุภณัฑ์กล้อง เพื่อใช้ในราชการโรงเรียน กล้องถ่ายภาพเคล่ือนไหว (วีดิโอ) 15,000          สํานักการศึกษาฯ
ถ่ายภาพเคล่ือนไหว ซับสมบรูณ์พทิยาลัย จํานวน 1 เคร่ือง
(วีดิโอ) 
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225 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ค่าจัดซ้ือครุภณัฑ์ เพื่อใช้ในราชการโรงเรียน เคร่ืองถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดํา 120,000        สํานักการศึกษาฯ
เคร่ืองถ่ายเอกสาร บา้นคูขาด (สถิตย์อุปถัมภ)์ และสี) ขนาดความเร็ว 20 หน้าต่อนาที
ระบบดิจิตอล (ขาว-ดํา จํานวน 1 เคร่ือง
และสี) 

226 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ค่าจัดซ้ือครุภณัฑ์หม้อ เพื่อใช้ในราชการโรงเรียน หม้อแปลงไฟฟา้ พร้อมติดตัง 200,000        สํานักการศึกษาฯ
แปลงไฟฟา้ พระธาตุขามแก่นพทิยาลัย ขนาด 160 KVA จํานวน 1 ชุด

227 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ค่าจัดซ้ือครุภณัฑ์กล้อง เพื่อใช้ในราชการโรงเรียน กล้องวงจรปดิ จํานวน 6 ตัว 60,000          สํานักการศึกษาฯ
วงจรปดิ โนนโพธิศ์รีวิทยาคม

228 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ค่าครภณัฑ์เคร่ืองฉาย เพื่อใช้ในราชการโรงเรียน เคร่ืองฉายภาพข้ามศรีษะ 3 มิติ 100,000        สํานักการศึกษาฯ
ภาพข้ามศรีษะ 3 มิติ มัธยมหนองเขียด จํานวน 5 เคร่ือง

229 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ค่าจัดซ้ือครุภณัฑ์เคร่ือง เพื่อใช้ในราชการโรงเรียน เคร่ืองเสียงสําหรับติดต้ังหอ้งประชุม 300,000        สํานักการศึกษาฯ
เสียงสําหรับติดต้ังหอ้ง มัธยมหนองเขียด จํานวน 1 ชุด
ประชุม

230 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ค่าจัดซ้ือครุภณัฑ์เคร่ือง เพื่อใช้ในราชการโรงเรียน เคร่ืองตัดหญ้าแบบข้ออ่อน 22,000          สํานักการศึกษาฯ
ตัดหญ้าแบบข้ออ่อน แทน่ศิลาทพิย์ศึกษา จํานวน 2 เคร่ือง

231 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ค่าจัดซ้ือครุภณัฑ์หอ้ง เพื่อใช้ในราชการโรงเรียน  - เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 653,800        สํานักการศึกษาฯ
เรียนพร้อมสอน สีชมพศึูกษา ระดับ XGA 

 - จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟา้ 
ขนาด 120 นิ้ว
 - ชุดลําโพงช่วยสอนพร้อมไมค์และ
อุปกรณ์ขนาด 8 นิ้ว
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232 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ค่าจัดซ้ือครุภณัฑ์หอ้ง เพื่อใช้ในราชการโรงเรียน  - โต๊ะทํางาน (โครงเหล็กพื้นโต๊ะแผ่นไมอ้ดั) 752,000        สํานักการศึกษาฯ
เคมี โนนโพธิศ์รีวิทยาคม  - โต๊ะสาธิตวิทยาศาสตร์

 - แทน่รองยืน (โครงไม้อัด)
 - ตู้เก็บสารตู้อุปกรณ์
 - ชั้นวางหนังสือ (ชั้นไม้ปรับระดับได้)
 - ตู้โชว์กระจก 
 - ตู้เต้ียเก็บอุปกรณ์
 - กระดานไวท์บอร์ดพร้อมบอร์ดปดิประกาศ

 - โต๊ะปฏบิติัการวิทยาศาสตร์
 - เก้าอีก้ลมหมุนปรับระดับได้ไม่มีพนักพงิ
 - ตู้ใต้ระดับหนา้ต่างพร้อมกอ๊กน้าํและอา่งน้าํ

 - รถเข็นสแตนเลส
 - ตู้ดูดควันพษิ
 - เก้าอีก้ครู (โครงเหล็กมีพนักพงิ)

233 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ค่าจัดซ้ือครุภณัฑ์หอ้ง เพื่อใช้ในราชการโรงเรียน  - คอมพวิเตอร์ All-in-one 671,235        สํานักการศึกษาฯ
ปฏบิติัการคอมพวิเตอร์ หนองโนประชาสรรค์  - โต๊ะคอมพวิเตอร์

 - เก้าอี้
 - เคร่ืองฉายโปรเจคเตอร์
 - จอโปรเจคเตอร์
 - เคร่ือง Swith Hub เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต
24 Ports 10/100 Mbps
 - สาย Lan
 - หวัต่อสายแลน RJ-45
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234 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ค่าจัดซ้ือครุภณัฑ์หอ้ง เพื่อใช้ในราชการโรงเรียน  - กล้องจุลทรรศน์ ชนิดกระบอกตาคู่ 571,900        สํานักการศึกษาฯ
ชีววิทยา โนนโพธิศ์รีวิทยาคม  - กล้องจุลทรรศน์ แบบสเตอริโอ

 - กล้องส่องทางไกล แบบ 2 ตา
 - เคร่ืองชั่ง Cent-o-Gram
 - เคร่ืองชั่ง Triple Beam
 - เคร่ืองชั่งไฟฟา้สําหรับงานวิเคราะห์
 - ตู้ถ่ายเชื้อแบบมี Laminar Flow
 - เคร่ืองถ่ายทอดสัญญาณภาพ
 - ตู้เย็น ขนาด 7 คิวบกิฟตุ
 - หม้อนึ่งอัดไอ 
 - เคร่ืองมือวัด เก็บ วิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์

แบบดิจิตอล พร้อมหวัวัดค่า
 - โทรทศัน์ แอลอีดี ขนาด 32 นิ้ว
 - เคร่ืองคอมพวิเตอร์โน๊ตบุ๊ค 
 - เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA

 - จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟา้
 - หุ่นจําลองแสดงอวัยวะมนุษย์
 - เคร่ืองดับเพลิงชนิดน้ํายาระเหยเหลว
ขนาด 20 ปอนด์

235 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ค่าจัดซ้ือครุภณัฑ์เคร่ือง เพื่อใช้ในราชการโรงเรียน  - แซกโซโฟนอัลโต 495,410        สํานักการศึกษาฯ
ดนตรีวงโยธวาทติ ซับสมบรูณ์พทิยาลัย  - แซกโซโฟนเทรนเนอร์

 - ทบูามาร์ชชิ่ง
 - ยูโพเนียมมาร์ชชิ่ง
 - ทรอมโบน 

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจาํปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น 977



236 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ค่าจัดซ้ือครุภณัฑ์หอ้ง เพื่อใช้ในราชการโรงเรียน  - ระบบควบคุมการปฏิบัติการสําหรับผู้สอน 1,549,500      สํานักการศึกษาฯ
ปฏบิติัการทางภาษา หนองโนประชาสรรค์  - ชุดหฟูงัพร้อมไมโครโฟนสําหรับผู้สอน

 - ระบบจัดการบริหารข้อสอบ
 - โปรแกรมชุดปฏบิติัการสําหรับผู้เรียน
 - ชุดหฟูงัพร้อมไมโครโฟนสําหรับผู้เรียน
 - เคร่ืองคอมพิวเตอร์สําหรับผู้สอนและผู้เรียน

 - โต๊ะวางคอมพิวเตอร์สําหรับผู้สอนพร้อมเกา้อี้

 - โต๊ะวางคอมพิวเตอร์สําหรับผู้เรียนพร้อมเกา้อี้

 - เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจ็คเตอร์ขนาด
ไม่น้อยกว่า 3,000 Ansi Lumen
 - จอรับภาพขนาดแขวนมือดึง
 - ชุดเคร่ืองเสียงสําหรับหอ้งเรียน
 - ลําโพงสําหรับหอ้งเรียน
 - อุปกรณ์กระจายสัญญาณ
 - ตู้เก็บอุปกรณ์กระจายสัญญาณ
 - ระบบไฟฟา้และระบบเครือข่าย

237 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ค่าจัดซ้ือครุภณัฑ์เคร่ือง เพื่อใช้ในราชการโรงเรียน  - อัลโต้แซ็กโซโฟน 176,000        สํานักการศึกษาฯ
ดนตรีวงโยธวาทติ พศิาลปณุณวิทยา  - บแีฟลต ทรัมเปต็

 - กลองเล็กเดินแถว
 - กลองใหญ่เดินแถว ขนาดไม่น้อยกว่า 22 นิ้ว

 - ฉาบเดินแถว ขนาดไม่น้อยกว่า 16 นิ้ว
 - คีย์บอร์ด

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจาํปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น 978



238 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ค่าจัดซ้ือครุภณัฑ์หอ้ง เพื่อใช้ในราชการโรงเรียน  - โต๊ะสาธิตพร้อมแทน่ยกพื้น 1,050,600      สํานักการศึกษาฯ
ปฏบิติัการเคมี หนองโนวิทยาสรรค์  - โต๊ะเรียนวิทยาศาสตร์

 - โต๊ะครูพร้อมเก้าอี้
 - เก้าอีป้ระจําโต๊ะวิทยาศาสตร์
 - ตู้ใต้ระดับหน้าต่างพร้อมก๊อกน้ําและ
อ่างน้ํา
 - ตู้ทบึระดับหน้าต่าง
 - ตู้เก็บสารเคมี
 - ตู้เก็บอุปกรณ์วิทยาศาสตร์
 - รถเข็นอุปกรณ์
 - ชั้นหนังสืออเนกประสงค์
 - Active Borad พร้อมโปรเจคเตอร์
แบบ Short Throw

239 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ค่าจัดซ้ือเคร่ืองดนตรี เพื่อใช้ในราชการโรงเรียน  - ทรัมเปท จํานวน 1 เคร่ือง 200,000 สํานักการศึกษาฯ
วงโยธวาทติ โรงเรียน เปรมติณสูลานนท์  - คลาริเนท จํานวน 1 เคร่ือง
เปรมติณสูลานนท์  - อัลโต้แซกโซโฟน จํานวน 1 เคร่ือง

 - เทนเนอร์แซกโซโฟน จํานวน 1 เคร่ือง
 - เคร่ืองจูนเนอร์ จํานวน 1 เคร่ือง
 - น้ํามันหยอดลูกสูบ จํานวน 5 ขวด
 - น้ํามันหยอดไสลด์ จํานวน 3 ขวด
 - สายคล้องแซกโซโฟน จํานวน 5 สาย
 - ล้ินคลาริเนท จํานวน 1 กล่อง
 - ล้ินอัลโต้แซกโซโฟน จํานวน 1 กล่อง
 - ล้ินเทนเนอร์แซกโซโฟน จํานวน 1 กล่อง

 - แฟม้โน๊ต จํานวน 8 เล่ม

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจาํปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น 979



240 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ค่าจัดซ้ือครุภณัฑ์หอ้ง เพื่อใช้ในราชการโรงเรียน  - ระบบควบคุมการปฏิบัติการสําหรับผู้สอน 900,000        สํานักการศึกษาฯ
ปฏบิติัการทางภาษา เมืองพลพทิยาคม  - ชุดหฟูงัพร้อมไมโครโฟนสําหรับผู้สอน
ต่างประเทศ  - ระบบจัดการบริหารข้อสอบ

 - โปรแกรมชุดปฏบิติัการสําหรับผู้เรียน
 - ชุดหฟูงัพร้อมไมโครโฟนสําหรับผู้เรียน
 - เคร่ืองคอมพิวเตอร์สําหรับผู้สอนและผู้เรียน

 - โต๊ะวางคอมพิวเตอร์สําหรับผู้สอนพร้อมเกา้อี้

 - โต๊ะวางคอมพิวเตอร์สําหรับผู้เรียนพร้อมเกา้อี้

 - เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจ็คเตอร์ขนาด
ไม่น้อยกว่า 3,000 Ansi Lumen
 - จอรับภาพขนาดแขวนมือดึง
 - ชุดเคร่ืองเสียงสําหรับหอ้งเรียน
 - ลําโพงสําหรับหอ้งเรียน
 - อุปกรณ์กระจายสัญญาณ
 - ตู้เก็บอุปกรณ์กระจายสัญญาณ
 - ระบบไฟฟา้และระบบเครือข่าย

241 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ค่าจัดซ้ือครุภณัฑ์เคร่ือง เพื่อใช้ในราชการโรงเรียน  - ชุดพระราม 500,000 สํานักการศึกษาฯ
แต่งกายและอุปกรณ์ พระยืนวิทยาคาร  - ชุดพระลักษณ์
การแสดงโขนละคร  - ชุดทศกัณฑ์
โรงเรียนพระยืนวทิยาคาร  - ชุดหนุมาน

 - ชุดสุครีพ
 - ชุดสองคต
 - ชุดเปาวนาสูร
 - ชุดมโหทร
 - ชุดนางสีดา

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจาํปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น 980



242 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ค่าจัดซ้ือครุภณัฑ์หอ้ง เพื่อใช้ในราชการโรงเรียน  - โต๊ะคูหาสําหรับนักเรียน 435,507        สํานักการศึกษาฯ
ปฏบิติัการทางภาษา นาง้ิววิทยาสรรค์  - โต๊ะวางชุดควบคุมระบบ

 - เก้าอีสํ้าหรับผู้สอน
 - เก้าอีสํ้าหรับผู้เรียน
 - เคร่ืองควบคุมสําหรับผู้สอน
 - เคร่ืองเล่นและบนัทกึเสียงสําหรับผู้สอน
 - เคร่ืองเล่นและบนัทกึเสียงสําหรับผู้เรียน
 - เคร่ืองขยายเสียงสําหรับผู้เรียน
 - หฟูงัพร้อมไมโครโฟน
 - สายสัญญาณ พร้อมอุปกรณ์
 - ลําโพงประจําหอ้งเรียน/สายลําโพง
 - เคร่ืองโทรทศัน์ LED ขนาด 32 นิ้ว
 - เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน
ชนิดต้ังพื้นหรือชนิดแขวน มีระบบ
ฟอกอากาศ ขนาด 24,000 BTU
 - ขาเหล็กยึดเคร่ืองรับโทรทศัน์

243 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ค่าจัดซ้ือครุภณัฑ์เคร่ือง เพื่อใช้ในราชการโรงเรียน  - เมโลเดียน กลองโฟร์ทอม 70,000          สํานักการศึกษาฯ
ดนตรีประกอบวง บา้นคูขาด (สถิตย์อุปถัมภ)์  - กลองสแนร์

 - กลองด้ัมเบส
 - ฉาบ
 - เมโลเดียน  
 - นิ๊งหน่อง

244 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ เพื่อใช้ในราชการโรงเรียน เคร่ืองคอมพวิเตอร์สําหรับงานสํานักงาน 96,000 สํานักการศึกษาฯ
สําหรับงานสํานักงาน พวูัดพทิยาคม จํานวน 6 เคร่ือง
โรงเรียนพวูัดพทิยาคม

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจาํปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น 981



245 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ค่าจัดซ้ือครุภณัฑ์เคร่ือง เพื่อใช้ในราชการโรงเรียน  - ระนาดเอกพร้อมผืน 500,000        สํานักการศึกษาฯ
ดนตรีไทย เมืองพลพทิยาคม  - ระนาดทุ้มพร้อมผืน

 - ฆ้องวงใหญ่ 
 - ฆ้องวงเล็ก
 - ซอด้วง
 - ซออู้
 - ขลุ่ยเพยีงออไม้ชิงชัน
 - กลองแขก
 - ฉิง่
 - ฉาบเล็ก
 - กรับเสภา
 - โทน รํามะนา
 - จะเข้
 - ขิม
 - กระจังโหม่ง พร้อมแกะชื่อโรงเรียน
 - ระนาดเอกเหล็ก
 - ระนาดทุ้มเหล็ก
 - ปี่ใน
 - ปี่นอก

246 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ค่าจัดซ้ือครุภณัฑ์เคร่ือง เพื่อใช้ในราชการโรงเรียน  - กลองชุด พร้อมฮาร์ดแวร์ 2,144,615      สํานักการศึกษาฯ
ดนตรีสากล เมืองพลพทิยาคม  - ตู้แอมปเ์บส

 - ตู้แอมปก์ีตาร์
 - ตู้แอมปคี์ย์บอร์ด
 - เบส 5 สาย
 - กีตาร์ 
 - คีย์บอร์ด
 - ขาคีย์บอร์ด

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจาํปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น 982



การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ค่าจัดซ้ือครุภณัฑ์เคร่ือง  - ขาไมโครโฟน
ดนตรีสากล  - ไมค์

 - Bassdrum 20 พร้อมสายสะพาย
 - Bassdrum 18 พร้อมสายสะพาย
 - Cymbaln Zildjian 16 นิ้ว
 - Fulte 
 - Clarinet 
 - Altro sax
 - Tenner sax
 - Trumper
 - Mellophone
 - Trombone
 - Tuba

247 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ค่าจัดซ้ือครุภณัฑ์รถ เพื่อใช้ในราชการโรงเรียน รถบรรทกุ (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน 821,000 สํานักการศึกษาฯ
บรรทกุ (ดีเซล) นาง้ิววิทยาสรรค์ ขับเคล่ือน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ

พร้อมหลังคารถบรรทกุ

248 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ค่าจัดซ้ือครุภณัฑ์รถ เพื่อใช้ในราชการโรงเรียน รถบรรทกุ (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน 814,000 สํานักการศึกษาฯ
บรรทกุ (ดีเซล) พระยืนวิทยาคาร ขับเคล่ือน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ

249 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ค่าจัดซ้ือครุภณัฑ์รถ เพื่อใช้ในราชการ รถบรรทกุ (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน 1,914,000 สํานักการศึกษาฯ
บรรทกุ (ดีเซล)  - โรงเรียนซับสมบรูณ์พทิยาลัย ขับเคล่ือน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ

 - โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์ จํานวน 2 คัน

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจาํปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น 983



250 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ค่าจัดซ้ือครุภณัฑ์เคร่ือง เพื่อใช้ในราชการโรงเรียน  - ฟลุต 2,000,000      สํานักการศึกษาฯ
ดนตรีสากล สีชมพศึูกษา  - อัลโต้แซ็กโซโฟน

 - เทเนอร์แซ็กโซโฟน
 - ทรัมเปท็
 - เทเนอร์ทรอมโบน
 - ไซโลโฟน
 - แฉกลองชุด ขนาด 16 นิ้ว
 - แฉกลองชุด ขนาด 18 นิ้ว
 - แฉกลองชุด ขนาด 20 นิ้ว
 - สแนร์มาร์ชชิ่งขอบกลอง 2 ชั้น
 - กลองใหญ่มาร์ชชิ่ง 24 นิ้ว
 - กลองใหญ่มาร์ชชิ่ง 22 นิ้ว
 - กลองใหญ่มาร์ชชิ่ง 20 นิ้ว
 - กลองใหญ่มาร์ชชิ่ง 18 นิ้ว
 - กลองใหญ่มาร์ชชิ่ง 16 นิ้ว

251 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ค่าจัดซ้ือครุภณัฑ์หอ้ง 1.เพื่อใหโ้รงเรียนในสังกัดองค์การบริหาร จัดสรรครุภัณฑ์ห้อง E-Classroom เพื่อพัฒนา 10,000,000 สํานักการศึกษาฯ
E-Classroom เพื่อ ส่วนจังหวัดขอนแก่น มีส่ือเทคโนโลยี คุณภาพโรงเรียนระดับมธัยมศึกษาในสังกดั

พฒันาคุณภาพ สําหรับใช้สนับสนุนการเรียนการสอน องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
โรงเรียนระดับมัธยม 2.เพื่อใหค้รูผู้สอนมีวัสดุอุปกรณ์ในการนํา 1.กระดานอเิล็กทรอนิกส์ พร้อมระบบอนิฟาเรด

ศึกษาในสังกัดองค์การ เสนอบทเรียน และเชื่อมโยงการเรียนรู้ที่ (Infraed) หรือระบบออฟติคอล (Optical)
บริหารส่วนจังหวัด ทนัสมัย ขนาดไม่น้อยกวา่ 102 นิ้ว พร้อมระบบเคร่ือง

ขอนแก่น 3.เพื่อกระตุ้นใหน้ักเรียนมีความสนใจใน เสียงลําโพง ไมโครโฟน ติดต้ังบนตัวกระดาน

การเรียนและมีผลสัมฤทธิท์างการเรียนที่ และปากกาแบบไร้สาย
ดีขึน้ 2.ขาต้ังชุดกระดานอิเล็กทรอนิกส์
4.เพื่อยกระดับในการจัดการเรียนการสอน พร้อมอุปกรณ์ติดต้ังโปรเจคเตอร์
ใหม้ีคุณภาพและเกิดความเทา่เทยีมทาง 3.เคร่ืองมลัติมเีดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA

การศึกษา ขนาดไม่น้อยกว่า 3,000 Ansi Lumens

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจาํปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น 984



การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ค่าจัดซ้ือครุภณัฑ์หอ้ง 4.เคร่ืองคอมพวิเตอร์ สําหรับประมวลผล
E-Classroom เพื่อ 5.ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเคร่ือง

พฒันาคุณภาพ คอมพวิเตอร์และคอมพวิเตอร์โน้ตบุ๊ก
โรงเรียนระดับมัธยม 6.เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดํา

ศึกษาในสังกัดองค์การ แบบ Network สําหรับกระดาษ
บริหารส่วนจังหวัด 7.เคร่ืองฉายภาพ 3 มิติ
ขอนแก่น 8.โต๊ะวางเคร่ืองคอมพิวเตอร์และเก้าอี้แบบมี

พนักพงิ (สําหรับครู)
9.อุปกรณ์นําสัญญาณภาพ VGA
10.ส่ือการเรียนการสอนมลัติมเีดีย ด้วยระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ English conversation ชุดที่ 1

11.ส่ือการเรียนการสอนมลัติมเีดีย ด้วยระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ English conversation ชุดที่ 2

12.ส่ือการเรียนการสอนมลัติมเีดีย ด้วยระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ English conversation ชุดที่ 3

13.ส่ือการเรียนการสอนมลัติมเีดีย ด้วยระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ แบบเรียน ภาษาจีน ชุดพิเศษ

(สระ พยญัชนะ และวรรณยกุต์) มีครูสอนสมจริง

14.ส่ือการเรียนการสอนมลัติมเีดีย ด้วยระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ ชุดภาษาจีนสร้างสรรค์ เล่ม 1-3

มีครูสอนสมจริง
15.ส่ือการเรียนการสอนมลัติมเีดีย ด้วยระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ ชุดภาษาจีนสร้างสรรค์ เล่ม 4-6

มีครูสอนสมจริง
16.ส่ือการเรียนการสอนมลัติมเีดีย ด้วยระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ ASEAN School พร้อมชุดข้อ

สอบ (มีครูสอนสมจริง) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี

ที่ 1 - 3

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจาํปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น 985



การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ค่าจัดซ้ือครุภณัฑ์หอ้ง 17.ส่ือการเรียนการสอนมลัติมเีดีย ด้วยระบบ

E-Classroom เพื่อ อิเล็กทรอนิกส์ ASEAN School พร้อมชุดข้อ

พฒันาคุณภาพ สอบ (มีครูสอนสมจริง) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี

โรงเรียนระดับมัธยม ที่ 4 - 6
ศึกษาในสังกัดองค์การ 18.ส่ือมัลติมีเดีย ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์เรียน

บริหารส่วนจังหวัด รู้ 13 ภาษา พืน้ฐานสู่ประชาคมอาเซียนประโยค

ขอนแก่น และบทสนทนา 13 ภาษา
19.ระบบไฟฟ้า/สายสัญญาณพร้อมอุปกรณ์ติด

ต้ังระบบ

252 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ค่าจัดซ้ือครุภณัฑ์หอ้ง 1.เพื่อใหโ้รงเรียนในสังกัดองค์การบริหาร จัดสรรครุภัณฑ์ห้อง E-Classroom เพื่อพัฒนา 3,000,000 สํานักการศึกษาฯ
E-Classroom เพื่อ ส่วนจังหวัดขอนแก่น มีส่ือเทคโนโลยี คุณภาพโรงเรียนระดับประถมศึกษา ในสังกดั

พฒันาคุณภาพ สําหรับใช้สนับสนุนการเรียนการสอน องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
โรงเรียนระดับประถม 2.เพื่อใหค้รูผู้สอนมีวัสดุอุปกรณ์ในการนํา 1.กระดานอเิล็กทรอนิกส์ พร้อมระบบอนิฟาเรด

ศึกษาในสังกัดองค์การ เสนอบทเรียน และเชื่อมโยงการเรียนรู้ที่ (Infraed) หรือระบบออฟติคอล (Optical)
บริหารส่วนจังหวัด ทนัสมัย ขนาดไม่น้อยกวา่ 102 นิ้ว พร้อมระบบเคร่ือง

ขอนแก่น 3.เพื่อกระตุ้นใหน้ักเรียนมีความสนใจใน เสียงลําโพง ไมโครโฟน ติดต้ังบนตัวกระดาน

การเรียนและมีผลสัมฤทธิท์างการเรียนที่ และปากกาแบบไร้สาย
ดีขึน้ 2.ขาต้ังชุดกระดานอิเล็กทรอนิกส์
4.เพื่อยกระดับในการจัดการเรียนการสอน พร้อมอุปกรณ์ติดต้ังโปรเจคเตอร์
ใหม้ีคุณภาพและเกิดความเทา่เทยีมทาง 3.เคร่ืองมลัติมเีดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA

การศึกษา ขนาดไม่น้อยกว่า 3,000 Ansi Lumens
4.เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานสํานัก

งาน
5.ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเคร่ือง

คอมพวิเตอร์และคอมพวิเตอร์โน้ตบุ๊ก
6.เคร่ืองพมิพ ์Multifuntion แบบฉีดหมึก
(Inkjet)

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจาํปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น 986



การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ค่าจัดซ้ือครุภณัฑ์หอ้ง 7.โต๊ะวางเคร่ืองคอมพิวเตอร์และเก้าอี้แบบมี

E-Classroom เพื่อ พนักพงิ (สําหรับครู)
พฒันาคุณภาพ 8.ส่ือการเรียนรู้วีดีทัศน์ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้

โรงเรียนระดับประถม ตามหลักสูตรการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พ .ศ.2551

ศึกษาในสังกัดองค์การ ระดับประถมศึกษาและส่ือวีดีทัศน์วิชาคณิต-

บริหารส่วนจังหวัด ศาสตร์และวทิยาศาสตร์ หลักสูตร Bi-Lingual

ขอนแก่น และ English Program ระดับประถมศึกษา

9.ชุดส่ือการเรียนการสอนด้วยระบบอิเล็กทรอ

นิกส์ (ชุดสัมผัสภาษาจีน) มีครูสอนสมจริง
10.ระบบไฟฟ้า/สายสัญญาณพร้อมอุปกรณ์ติด

ต้ังระบบ

253 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ค่าจัดซ้ือครุภณัฑ์หอ้ง 1.เพื่อใหศู้นย์พฒันาเด็กเล็กสังกัดองค์การ จดัสรรครุภณัฑ์หอ้ง E-Classroom ส่งเสริม 10,000,000 สํานักการศึกษาฯ
E-Classroom ส่งเสริม บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นมีส่ือเทคโนโลยี พัฒนาเด็กปฐมวยัเพื่อพัฒนาศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก

พฒันาการเด็กปฐมวัย สําหรับใช้สนับสนุนการเรียนการสอน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแก่น 
เพื่อพฒันาศูนย์พฒันา 2.เพื่อใหค้รูผู้สอนมีวัสดุอุปกรณ์ในการนํา 1.กระดานอเิล็กทรอนิกส์ พร้อมระบบอนิฟาเรด

เด็กเล็กสังกัดองค์การ เสนอบทเรียน และเชื่อมโยงการเรียนรู้ที่ (Infraed) หรือระบบออฟติคอล (Optical)
บริหารส่วนจังหวัด ทนัสมัย ขนาดไม่น้อยกวา่ 102 นิ้ว พร้อมระบบเคร่ือง

ขอนแก่น 3.เพื่อกระตุ้นใหน้ักเรียนมีความสนใจใน เสียงลําโพง ไมโครโฟน ติดต้ังบนตัวกระดาน

การเรียนและมีผลสัมฤทธิท์างการเรียนที่ และปากกาแบบไร้สาย
สูงขึน้ 2.ขาต้ังชุดกระดานอิเล็กทรอนิกส์
4.เพื่อยกระดับในการจัดการเรียนการสอน พร้อมอุปกรณ์ติดต้ังโปรเจคเตอร์
ใหม้ีคุณภาพและเกิดความเทา่เทยีมทาง 3.เคร่ืองมลัติมเีดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA

การศึกษา ขนาดไม่น้อยกว่า 3,000 Ansi Lumens
5.เพื่อสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ 4.เคร่ืองคอมพวิเตอร์ สําหรับงานประมวลผล

ในการพฒันาเด็กปฐมวัยในทอ้งถิน่จังหวัด แบบที่ 2
ขอนแก่น 5.ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเคร่ือง

คอมพวิเตอร์และคอมพวิเตอร์โน้ตบุ๊ก

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจาํปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น 987



การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ค่าจัดซ้ือครุภณัฑ์หอ้ง 6.เคร่ืองสํารองไฟฟา้ ขนาด 1 kVA
E-Classroom ส่งเสริม 7.เคร่ืองพมิพ ์Multifuntion แบบฉีดหมึก
พฒันาการเด็กปฐมวัย (Inkjet)
เพื่อพฒันาศูนย์พฒันา 8.เคร่ืองฉายภาพ 3 มิติ
เด็กเล็กสังกัดองค์การ 9.กระดานอิเล็กทรอนิกส์ควบคุมระยะไกลแบบ

บริหารส่วนจังหวัด mini Board
ขอนแก่น 10.โต๊ะพับอเนกประสงควางเคร่ืองคอมพิวเตอร์

11.เก้าอีแ้บบมีพนักพงิ (สําหรับครู)
12.อุปกรณ์นําสัญญาณภาพ VGA
13.ชุดส้ือมัลติมีเดีย ส่งเสริมการพฒันาคุณภาพ

ผู้เรียนระดับปฐมวัย
14.บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์รูปแบบมัลติมีเดีย

ระบบ e-Learning สําหรับครูปฐมวัย
15.โปรแกรมคลังข้อสอบระบบมัลติมีเดีย
สําหรับเด็กปฐมวัย
16.บทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน (CAI) 
สําหรับเด็กปฐมวัย
17.โปรแกรมส่ือมัลติมีเดีย ระดับปฐมวัย
18.ระบบไฟฟ้า/สายสัญญาณพร้อมอุปกรณ์ติด

ต้ังระบบ

254 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ค่าจัดซ้ือครุภณัฑ์หอ้ง 1.เพื่อใหศู้นย์การศึกษานอกระบบและการ จัดสรรครุภัณฑ์ห้อง E-Classroom เพื่อพัฒนา 10,000,000 สํานักการศึกษาฯ
E-Classroom เพื่อ ศึกษาตามอัธยาศัย ในเขตจังหวัดขอนแก่น ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

พฒันาคุณภาพศูนย์ มีส่ือเทคโนโลยีสําหรับใช้สนับสนุนการ อัธยาศัยในเขตจังหวัดขอนแก่น ได้แก1่.
การศึกษานอกระบบ เรียนการสอน 1.กระดานอเิล็กทรอนิกส์ พร้อมระบบอนิฟาเรด

และการศึกษาตาม 2.เพื่อใหค้รูผู้สอนมีวัสดุอุปกรณ์ในการนํา (Infraed) หรือระบบออฟติคอล (Optical)
อัธยาศัยในเขตจังหวัด เสนอบทเรียน และเชื่อมโยงการเรียนรู้ที่ ขนาดไม่น้อยกวา่ 102 นิ้ว พร้อมระบบเคร่ือง

ขอนแก่น ทนัสมัย เสียงลําโพง ไมโครโฟน ติดต้ังบนตัวกระดาน

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจาํปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น 988



การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ค่าจัดซ้ือครุภณัฑ์หอ้ง 3.เพื่อกระตุ้นใหน้ักเรียนมีความสนใจใน และปากกาแบบไร้สาย
E-Classroom เพื่อ การเรียนและมีผลสัมฤทธิท์างการเรียนที่ 2.ขาต้ังชุดกระดานอิเล็กทรอนิกส์
พฒันาคุณภาพศูนย์ ดีขึน้ พร้อมอุปกรณ์ติดต้ังโปรเจคเตอร์
การศึกษานอกระบบ 4.เพื่อยกระดับในการจัดการเรียนการสอน 3.เคร่ืองมลัติมเีดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA

และการศึกษาตาม ใหม้ีคุณภาพและเกิดความเทา่เทยีมทาง ขนาดไม่น้อยกว่า 3,000 Ansi Lumens
อัธยาศัยในเขตจังหวัด การศึกษา 4.เคร่ืองคอมพวิเตอร์ สําหรับงานประมวลผล

ขอนแก่น แบบที่ 2
5.ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเคร่ือง

คอมพวิเตอร์และคอมพวิเตอร์โน้ตบุ๊ก
6.เคร่ืองสํารองไฟฟา้ ขนาด 1 kVA
7.เคร่ืองพมิพ ์Multifuntion แบบฉีดหมึก
(Inkjet)
8.ส่ือมัลติมีเดียหลักสูตรการศึกษานอกระบบ

ระดับการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศักราช 2551

พร้อมโปรมแกรมคลังข้อสอบ
9.โปรแกรมส่ือมัลติมีเดียด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

10.ระบบไฟฟ้า/สายสัญญาณพร้อมอุปกรณ์ติด

ต้ังระบบ

255 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ค่าจดัซ้ือครุภัณฑ์ห้องเรียน 1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน 1. คอมพวิเตอร์ระบบสัมผัส ขนาด  65 นิ้ว 6,500,000         -  -  - สํานักการศึกษาฯ

นวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยของศูนย์การศึกษา 2. ขาต้ังจอภาพ รุ่นรองรับจอแสดงผล

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ขนาดใหญ่

ในเขตจังหวัดขอนแก่น 3. กล้องวิดีโอ ชนิด Web camera

2. เพื่อบูรณาการการเรียนการสอน  พฒันา 4. เมาส์ไร้สาย และคีย์บอร์ดไร้สาย

คุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครู โดยการ 5. อุปกรณ์ควบคุมการฉายและนําเสนอ 

ใช้นวัตกรรมทางการศึกษา พร้อมฟงัก์ชั่นชี้จุดบนจอภาพด้วยแสงเลเซอร์ 

3. เพื่อให้การเรียนการสอนมีความน่าสนใจ (Presenter and Laser Pointer)

เป็นการสร้างบรรยากาศในการเรียนการสอน 6. เคร่ืองสํารองไฟฟา้

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจาํปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น 989



การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ค่าจดัซ้ือครุภัณฑ์ห้องเรียน 4. เพื่อใช้เป็นแหล่งข้อมูลในการศึกษาหาความรู้ 7. ชุดเคร่ืองขยายเสียง ลําโพง ไมโครโฟน

นวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ ที่ครอบคลุมสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระ 8. เคร่ืองพมิพช์นิดเลเซอร์ หรือชนิด LED 

และข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับอาเซียนทั้ง 10 ขาวดํา

ประเทศ เพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 9. โปรแกรมระบบปฏบิัติการสําหรับเคร่ือง

5. เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงองค์ความรู้ คอมพวิเตอร์

และเทคโนโลยีทางการศึกษาที่มีคุณภาพ 10.สารนิทัศน์ค่านิยมหลักของคนไทย 12  ประการ 

11. หนังสือพดูได้ ชุด ค่านิยม 12 ประการ  

พร้อมอุปกรณ์อ่านออกเสียงอิเล็กทรอนิกส์

(ปากกาพดูได้)

12. ชุด พจนานุกรมอาเซียน และประโยค

สนทนาอาเซียน 11 ภาษา พร้อมอุปกรณ์

อ่านออกเสียง

13. ส่ือบทเรียนอ้างอิงตามหลักสูตร วิชา

ภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย   

(ม.4-ม.6) 

14. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) ชุด 

ค่านิยม 12 ประการ  พร้อมอุปกรณ์

อ่านออกเสียง

15. วีดิทัศน์ละครนิทานส่งเสริมค่านิยม  12 

 ประการสําหรับเด็ก

16. ส่ืออิเล็กทรอนิกส์เกมการศึกษาส่งเสริม

การเรียนรู้ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ

17. วีดิทัศน์สารคดีเพื่อการศึกษา ชุด เทิดทูน

พระมหากษัตริย์ไทย

18. ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ชุด เกษตรอินทรีย์วิถี

แห่งธรรมชาติ  

19. ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ชุด  สุดยอดสินค้า

โอท็อประดับโลก 

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจาํปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น 990



การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ค่าจดัซ้ือครุภัณฑ์ห้องเรียน 20. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ชุด พอ่แห่งแผ่นดิน

นวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ 21. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการศึกษา ชุด 

เทิดทูนพระมหากษัตริย์ไทย

22. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการศึกษา 

ชุด ๑ น้ําพระทัย ๑ ในพระราชดําริ

23. วีดิทัศน์สอนทําอาหาร

24. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการศึกษา 

ชุด มรดกไทย

25. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการศึกษา 

ชุด ความรู้ทั่วไปส่งเสริมอาชีพ

26. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการศึกษา 

ชุด การผลิตส่ือสร้างสรรค์ 

27. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการศึกษา 

ชุด วิถีเกษตรไทย

28. ระบบไฟฟา้/สายสัญญาณพร้อมอุปกรณ์

ติดต้ังระบบ

256 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ โครงการสนับสนุนอปุกรณ์ 1. โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การ 1. Interractive LED Touchscreen ขนาด 20,000,000        -  -  - สํานักการศึกษาฯ

ห้องเรียนดิจิทัลอัจฉริยะ ศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1-5 65 นิ้ว

E- Classroom เพือ่พัฒนา  ได้มีส่ือประกอบการเรียนการสอน 2. ขาต้ัง สําหรับ Interractive LED 

คุณภาพการศึกษาด้วย ที่เป็นห้องเรียนดิจิทัล เพื่อพฒันา Touchscreen 

ระบบเทคโนโลยี คุณภาพการศึกษา 3. เคร่ืองคอมพวิเตอร์โน้ตบุ๊ค สําหรับงาน

สารสนเทศและส่ือ 2. เพื่อพฒันาการจัดการศึกษาในรูปแบบ ประมวลผล

มัลติมีเดีย(ตามหลักสูตร ห้องเรียนดิจิทัลอัจฉริยะ (Didital Smart 4. ชุดโปรแกรมระบบปฏบิัติการสําหรับเคร่ือง

แกนกลางศึกษาขั้นพื้นฐาน classroom) คอมพวิเตอร์

ฉบับปรับปรุง ปี 2560) 3. เพื่อยกระดับในการจัดการเรียนการสอน 5. เคร่ืองพมิพช์นิดเลเซอร์ LED ขาวดํา

ใหโ้รงเรียนระดับชัน้ประถม ให้มีคุณภาพและเกิดความเท่าเทียม ชนิด Network แบบที่ 2 (33 หน้า/นาที)

ศึกษา ประจําปี 2561 ทางการศึกษา 6. เคร่ืองฉาย 3 มิติ

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจาํปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น 991



การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ โครงการสนับสนุนอปุกรณ์ 7. โต๊ะวางเคร่ืองคอมพวิเตอร์และเก้าอี้

ห้องเรียนดิจิทัลอัจฉริยะ แบบมีพนักพงิ (สําหรับครู)

E- Classroom เพือ่พัฒนา 8. คอมพวิเตอร์แท็ปเล็ต

คุณภาพการศึกษาด้วย 9. อุปกรณ์ HDMI ไร้สาย

ระบบเทคโนโลยี 10. ส่ือการเรียนการสอนมัลติมีเดีย ด้วยระบบ

สารสนเทศและส่ือ อิเล็กทรอนิกส์ English conversation

มัลติมีเดีย(ตามหลักสูตร ระดับพื้นฐาน

แกนกลางศึกษาขั้นพื้นฐาน 11. ส่ือการเรียนการสอนมัลติมีเดีย ด้วยระบบ

ฉบับปรับปรุง ปี 2560) อิเล็กทรอนิกส์ English conversation

ใหโ้รงเรียนระดับชัน้ประถม ระดับกลาง

ศึกษา ประจําปี 2561 12. ส่ือการเรียนการสอนมัลติมีเดีย ด้วยระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ English conversation

ระดับสูง

13. ส่ือการเรียนการสอนมัลติมีเดีย ด้วยระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน พร้อมชุดข้อสอบ (มีครูสอนสมจริง)

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6

14. บทเรียนและบทสนทนา 13 ภาษาอาเซียน

15. ระบบไฟฟา้/สายสัญญาณพร้อมอุปกรณ์

ติดต้ังระบบ

257 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ค่าจดัซ้ือครุภณัฑ์และอปุกรณ์ 1. เพื่อให้โรงเรียนในสังกัดองค์การ ครุภณัฑ์และอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ 10,000,000        -  -  - สํานักการศึกษาฯ

วทิยาศาสตร์ ของโรงเรียน บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้มี 1. Physics (ฟสิิกส์)

ในสังกัดองค์การบริหาร ครุภณัฑ์และอุปกรณ์วิทยาศาสตร์    1.1 กลศาสตร์และการเคล่ือนที่

ส่วนจังหวัดขอนแก่น ใช้ในการเรียนการสอน    1.2 ไฟฟา้และแม่เหล็ก

   1.3 คล่ืนกลและเสียง

   1.4 อุณหพลศาสตร์

   1.5 พลังงานทดแทน

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจาํปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น 992



การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ค่าจดัซ้ือครุภณัฑ์และอปุกรณ์    1.6 แสงและทัศนอุปกรณ์

วทิยาศาสตร์ ของโรงเรียน    1.7 วัสดุการทดลองฟสิิกส์

ในสังกัดองค์การบริหาร 2. Chemistry (เคม)ี

ส่วนจังหวัดขอนแก่น    2.1 เคร่ืองมือทดลองเคมี

   2.2 วัสดุการทดลองเคมี

   2.3 สารเคมี

3. Biology (ชีววิทยา)

   3.1 เคร่ืองมือทดลองชีววิทยา

   3.2 ส่ิงมีชีวิตในเรซ่ิน

   3.3 แบบจําลองและหุ่นจําลอง

   3.4 กล้องจุลทรรศน์

   3.5 สไลด์สําเร็จรูป

   3.6 วัสดุการทดลองชีววิทยา

4. Earth Science & Astronomy

   4.1 Earth โลก

   4.2 Astronomy ดาราศาสตร์

5. Laboratory Equipment 

วัสดุห้องปฏบิัติการ

258 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ค่าจัดซ้ือเคร่ืองดนตรีวงโยธวาทติ เพื่อใช้ในราชการโรงเรียน  - ชุดวงโยธวาทิต จํานวน 25 ชุด 500,000            -  -  - สํานักการศึกษาฯ

โรงเรียนศรีเสมาวทิยาเสริม ศรีเสมาวิทยาเสริม  - ทรัมเปท จํานวน 4 ตัว

 - อัลโต้แซกโซโฟน จํานวน 4 ตัว

 - เทนเนอร์แซกโซโฟน จํานวน 4 ตัว

 - สไลด์ทอมโบน จํานวน 2 ตัว

 - ยูโฟเนียม จํานวน 2 ตัว

 - กลองสะแนร์ จํานวน 2 ใบ

 - ฉาบเดินแถว จํานวน 2 คู่

 - กลองใหญ ่พร้อมขาแขวน 22 นิ้ว

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจาํปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น 993



การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ค่าจัดซ้ือเคร่ืองดนตรีวงโยธวาทติ จํานวน 1 ใบ

โรงเรียนศรีเสมาวทิยาเสริม  - กลองใหญ ่พร้อมขาแขวน 24 นิ้ว

จํานวน 1 ใบ

 - กลองใหญ ่พร้อมขาแขวน 26 นิ้ว

จํานวน 1 ใบ

 - กลองใหญ ่พร้อมขาแขวน 20 นิ้ว

จํานวน 1 ใบ

 - ไม้คฑา จํานวน 1 อัน

259 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ค่าจัดซ้ือโต๊ะ-เก้าอี้ครู เพื่อใช้ในราชการโรงเรียน  - โต๊ะทํางานเหล็ก ขนาด 154x78x75 ซม. 160,000            -  -  - สํานักการศึกษาฯ

โรงเรียนซําสูงพทิยาคม ซําสูงพทิยาคม พร้อมกระจก จํานวน 20 ตัว

 - เก้าอี้สํานักงาน แบบมีล้อเล่ือนและมีพนักพงิ

สามารถปรับระดับสูง-ตํ่าได้ จํานวน 20 ตัว

260 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ค่าจัดซ้ือครุภณัฑ์ห้องเรียน เพื่อใช้ในราชการโรงเรียน  - โทรทัศน์ LED TV ขนาดไม่ตํ่ากว่า 55 นิ้ว 323,900            -  -  - สํานักการศึกษาฯ

ในศตวรรษที่ 21 โนนหันวิทยายน พร้อมขาแขวน ติดต้ังแบบติดผนัง

จํานวน 1 เคร่ือง

 - เคร่ืองคอมพวิเตอร์ (จอไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)

จํานวน 15 เคร่ือง

 - งาน Network และติดต้ัง

   - ตู้สําหรับจัดเก็บเคร่ืองคอมพวิเตอร์

และอุปกรณ์ แบบที่ 1 จํานวน 1 ตู้

   - อุปกรณ์กระจายสัญญาณขนาด 16 ช่อง

จํานวน 1 เคร่ือง

   - ค่าติดต้ัง (LAN/ระบบไฟฟา้/สายสัญญาณ)

จํานวน 15 จุด

 - เคร่ืองพมิพแ์บบฉีดหมึกพร้อมติดต้ัง

ถังหมึกพมิพ ์จํานวน 1 เคร่ือง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจาํปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น 994



261 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ค่าจัดซ้ือครุภณัฑ์ห้องเรียน เพื่อใช้ในราชการโรงเรียน  - โทรทัศน์ LED TV ขนาดไม่ตํ่ากว่า 55 นิ้ว 323,900            -  -  - สํานักการศึกษาฯ

ในศตวรรษที่ 21 มัธยมหนองเขียด พร้อมขาแขวน ติดต้ังแบบติดผนัง

จํานวน 1 เคร่ือง

 - เคร่ืองคอมพวิเตอร์ (จอไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)

จํานวน 15 เคร่ือง

 - งาน Network และติดต้ัง

   - ตู้สําหรับจัดเก็บเคร่ืองคอมพวิเตอร์

และอุปกรณ์ แบบที่ 1 จํานวน 1 ตู้

   - อุปกรณ์กระจายสัญญาณขนาด 16 ช่อง

จํานวน 1 เคร่ือง

   - ค่าติดต้ัง (LAN/ระบบไฟฟา้/สายสัญญาณ)

จํานวน 15 จุด

 - เคร่ืองพมิพแ์บบฉีดหมึกพร้อมติดต้ัง

ถังหมึกพมิพ ์จํานวน 1 เคร่ือง

262 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ค่าจัดซ้ือครุภณัฑ์เคร่ืองคอมพวิเตอร์เพื่อใช้ในราชการโรงเรียน เคร่ืองคอมพวิเตอร์สําหรับงานสํานักงาน  - 64,000             -  - สํานักการศึกษาฯ

สําหรับสํานักงาน สํานักการศึกษาฯ จํานวน 4 เคร่ือง

263 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ค่าจัดซ้ือครุภณัฑ์เคร่ืองพมิพ์เพื่อใช้ในราชการโรงเรียน เคร่ืองพมิพช์นิดเลเซอร์/ชนิด LED สี  - 48,000             -  - สํานักการศึกษาฯ

ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี สํานักการศึกษา แบบ network จํานวน 4 เคร่ือง

แบบ network

264 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ค่าจัดซ้ือครุภณัฑ์เคร่ืองพมิพ์เพื่อใช้ในราชการโรงเรียน เคร่ืองพมิพช์นิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา  - 31,600             -  - สํานักการศึกษาฯ

ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดําสํานักการศึกษา network แบบที่ 1 จํานวน 4 เคร่ือง

network แบบที่ 1

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจาํปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น 995



265 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ค่าจัดซ้ือครุภณัฑ์ห้อง เพื่อใช้ในราชการโรงเรียน  - โทรทัศน์ LED TV ขนาดไม่ตํ่ากว่า 55 นิ้ว 344,900            -  -  - สํานักการศึกษาฯ

Smart Classroom โนนหันวิทยายน พร้อมขาแขวน ติดต้ังแบบติดผนัง

จํานวน 1 เคร่ือง

 - เคร่ืองคอมพวิเตอร์โน๊ตบุ๊ก สําหรับสํานักงาน

จํานวน 1 เคร่ือง

 - เคร่ืองคอมพวิเตอร์ (จอไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)

จํานวน 15 เคร่ือง

 - งาน Network และติดต้ัง

   - ตู้สําหรับจัดเก็บเคร่ืองคอมพวิเตอร์

และอุปกรณ์ แบบที่ 1 จํานวน 1 ตู้

   - อุปกรณ์กระจายสัญญาณขนาด 16 ช่อง

จํานวน 1 เคร่ือง

   - ค่าติดต้ัง (LAN/ระบบไฟฟา้/สายสัญญาณ)

จํานวน 15 จุด

 - เคร่ืองพมิพแ์บบฉีดหมึกพร้อมติดต้ัง

ถังหมึกพมิพ ์จํานวน 1 เคร่ือง

266 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ค่าจัดซ้ือครุภณัฑ์ตู้เหล็กเก็บเอกสารเพื่อใช้ในราชการโรงเรียน ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบกระจกบานเล่ือน  - 49,500             -  - สํานักการศึกษาฯ

แบบกระจกบานเล่ือน สํานักการศึกษา จํานวน 9 หลัง

267 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ค่าจัดซ้ือครุภณัฑ์ตู้เหล็กเก็บเอกสารเพื่อใช้ในราชการโรงเรียน ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบสองบานทึบ  - 24,000             -  - สํานักการศึกษาฯ

แบบสองบานทึบ สํานักการศึกษา จํานวน 4 หลัง

268 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ค่าจัดซ้ือครุภณัฑ์โต๊ะทํางานเพื่อใช้ในราชการโรงเรียน โต๊ะทํางาน ระดับ 7-9  - 15,000             -  - สํานักการศึกษาฯ

ระดับ 7-9 สํานักการศึกษา จํานวน 2 ตัว

269 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ค่าจัดซ้ือครุภณัฑ์เก้าอี้ทํางานเพื่อใช้ในราชการโรงเรียน เก้าอี้ทํางาน ระดับ 7-9  - 10,000             -  - สํานักการศึกษาฯ

ระดับ 7-9 สํานักการศึกษา จํานวน 2 ตัว

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจาํปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น 996



270 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์เพื่อใช้ในราชการโรงเรียนพระยืน เคร่ืองคอมพวิเตอร์ จํานวน 2 เคร่ือง  - 32,000             -  - สํานักการศึกษาฯ

วิทยาคาร จัดหาตามราคามาตรฐานครุภณัฑ์

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

271 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ค่าจัดซ้ือเคร่ืองพมิพ์ เพื่อใช้ในราชการโรงเรียนพระยืน เคร่ืองพมิพ ์จํานวน 1 เคร่ือง  - 5,000               -  - สํานักการศึกษาฯ

วิทยาคาร

272 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ค่าจัดซ้ือตู้บานพบั เพื่อใช้ในราชการโรงเรียนพระยืน ตู้บานพบั จํานวน 2 หลัง  - 12,000             -  - สํานักการศึกษาฯ

วิทยาคาร

273 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ค่าจัดซ้ือเคร่ืองเคลือบบัตร เพื่อใช้ในราชการโรงเรียนพระยืน เคร่ืองเคลือบบัตร จํานวน 1 เคร่ือง  - 5,000               -  - สํานักการศึกษาฯ

วิทยาคาร

274 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ค่าจัดซ้ือเคร่ืองสํารองไฟ เพื่อใช้ในราชการโรงเรียนพระยืน เคร่ืองสํารองไฟ จํานวน 1 เคร่ือง  - 3,000               -  - สํานักการศึกษาฯ

วิทยาคาร

275 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ค่าจัดซ้ือเคร่ืองฉายโปรเจคเตอร์เพื่อใช้ในราชการโรงเรียนพระยืน เคร่ืองโปรเจคเตอร์พร้อมจอรับภาพ  - 30,000             -  - สํานักการศึกษาฯ

พร้อมจอรับภาพ วิทยาคาร จํานวน 1 เคร่ือง

276 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ค่าจัดซ้ือเตาอบ เพื่อใช้ในราชการโรงเรียนพระยืน เตาอบ จํานวน 1 เคร่ือง  - 20,000             -  - สํานักการศึกษาฯ

วิทยาคาร

277 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ค่าจัดซ้ือรถบรรทุก (ดีเซล) เพื่อใช้ในราชการโรงเรียนนาง้ิว รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน  - 787,000  -  - สํานักการศึกษาฯ

ขนาด 1 ตัน วิทยาสรรค์ จํานวน 1 คัน

278 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ค่าจัดซ้ือโต๊ะ-เก้าอี้ครู ระดับ 3-6เพื่อใช้ในราชการโรงเรียนนาง้ิว โต๊ะ-เก้าอี้ครู ระดับ 3-6 จํานวน 10 ชุด  - 44500  -  - สํานักการศึกษาฯ

วิทยาสรรค์

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจาํปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น 997



279 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ค่าจัดซ้ือรถบรรทุก (ดีเซล) เพื่อใช้ในราชการโรงเรียนโคกสูง รถบรรทุก (ดีเซล)  - 952,000  -  - สํานักการศึกษาฯ

ขนาด 1 ตัน ขับเคล่ือน 4 ล้อประชาสรรพ์ ขนาด 1 ตัน ขับเคล่ือน 4 ล้อ

แบบดับเบิ้ลแคบ แบบดับเบิ้ลแคบ จํานวน 1 คัน

280 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ค่าจัดซ้ือรถบรรทุก (ดีเซล) เพื่อใช้ในราชการโรงเรียนโคกสูง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ  - 1,375,000  -  - สํานักการศึกษาฯ

ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ ประชาสรรพ์

281 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ค่าจัดซ้ือหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็กเพื่อใช้ในราชการโรงเรียนโคกสูง หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก  - 34,000             -  - สํานักการศึกษาฯ

ประชาสรรพ์ จํานวน 1 หลัง

282 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์โน้ตบุ๊ก เพื่อใช้ในราชการโรงเรียนซําสูง เคร่ืองคอมพวิเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับ  - 252,000            -  - สํานักการศึกษาฯ

สําหรับงานประมวลผล พทิยาคม งานประมวลผล จํานวน 12 เคร่ือง

จัดหาตามราคามาตรฐานครุภณัฑ์

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

283 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ค่าจัดซ้ือรถกระบะ 4 ประตูเพื่อใช้ในราชการโรงเรียนซําสูง รถกระบะ 4 ประตู จํานวน 1 คัน  - 969,000            -  - สํานักการศึกษาฯ

พทิยาคม

284 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ค่าจัดซ้ือระบบเคร่ืองเสียง เพื่อใช้ในราชการโรงเรียนซําสูง ระบบเคร่ืองเสียงหอประชุมโรงเรียน  - 500,000            -  - สํานักการศึกษาฯ

หอประชุมโรงเรียน พทิยาคม จํานวน 1 ระบบ

285 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ค่าจัดซ้ือเคร่ืองตัดหญา้แบบเพื่อใช้ในราชการโรงเรียนหนองโน เคร่ืองตัดหญา้แบบสะพายหลัง ข้ออ่อน  - 13,300             -  - สํานักการศึกษาฯ

สะพายหลังข้ออ่อน ปราะชาสรรค์ จํานวน 1 เคร่ือง

286 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ค่าจัดซ้ือเคร่ืองปั๊มสูบน้ําแบบหอยโข่งเพื่อใช้ในราชการโรงเรียนหนองโน เคร่ืองปั๊มสูบน้ําแบบหอยโข่ง  - 10,000  -  - สํานักการศึกษาฯ

ปราะชาสรรค์ จํานวน 2 เคร่ือง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจาํปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น 998



287 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ค่าจัดซ้ือเคร่ืองดูดฝุ่น เพื่อใช้ในราชการโรงเรียนหนองโน เคร่ืองดูดฝุ่น  - 1,800  -  - สํานักการศึกษาฯ

ปราะชาสรรค์

288 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ค่าจัดซ้ือปั๊มสูบน้ําอัตโนมัติ เพื่อใช้ในราชการโรงเรียนหนองโน ปั๊มสูบน้ําอัตโนมัติ จํานวน 1 เคร่ือง  - 5,200               -  - สํานักการศึกษาฯ

ปราะชาสรรค์

289 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ค่าจัดซ้ือปืนลมยิงตะปู เพื่อใช้ในราชการโรงเรียนหนองโน ปืนลมยิงตะปู จํานวน 1 เคร่ือง  - 3,400               -  - สํานักการศึกษาฯ

ปราะชาสรรค์

290 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ค่าจัดซ้ือสว่าน เพื่อใช้ในราชการโรงเรียนหนองโน สว่าน จํานวน 1 เคร่ือง  - 1,800               -  - สํานักการศึกษาฯ

ปราะชาสรรค์

291 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ค่าจัดซ้ือกล้องดิจิตอล เพื่อใช้ในราชการโรงเรียนหนองโน กล้องดิจิตอล  - 15,000  -  - สํานักการศึกษาฯ

ปราะชาสรรค์

292 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ค่าจัดซ้ือรถเข็นอุปกรณ์กีฬาเพื่อใช้ในราชการโรงเรียนหนองโน รถเข็นอุปกรณ์กีฬา  - 5,000               -  - สํานักการศึกษาฯ

293 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์สํานักงาน เพื่อใช้ในราชการโรงเรียนพวูัดพทิยาคม จัดซ้ือโต๊ะ - เก้าอีโ้รงอาหาร โรงเรียนพวูัด -               100,000        -           -           สํานักการศึกษาฯ

อําเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น พทิยาคม อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
ขนาด 6 ที่นั่ง จํานวน 12 ชุด

294 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ดนตรีและ เพื่อใช่ในราชการโรงเรียนบา้นหนองเส้ียว - ไวโอลิน 4/4 HOFNER AS 160 -               400,000        -           -           สํานักการศึกษาฯ

นาฏศิลป์ - เชลโล MAMDEUS SC501
- ซินทไิซเซอร์ ROLAND XPS10
- ตู้แอมปคี์ย์บอร์ด PEAVEY KB4

114,500,430  142,931,337  1,944,300  1,913,800  รวม   294   โครงการ    เปน็เงิน

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจาํปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น 999



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจาํปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น 1000



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจาํปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น 1001



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจาํปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น 1002



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจาํปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น 1003



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจาํปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น 1004



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจาํปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น 1005



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจาํปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น 1006



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจาํปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น 1007



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจาํปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น 1008



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจาํปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น 1009



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจาํปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น 1010



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจาํปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น 1011



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจาํปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น 1012



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจาํปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น 1013



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจาํปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น 1014



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจาํปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น 1015



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจาํปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น 1016



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจาํปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น 1017



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจาํปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น 1018



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจาํปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น 1019



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจาํปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น 1020



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจาํปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น 1021



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจาํปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น 1022



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจาํปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น 1023



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจาํปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น 1024



รอพี่แอนโทรถามสํานักการช่าง เร่ืองพร้อมติดต้ังถึงหมึกพมิพ์

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจาํปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น 1025



รอพี่แอนโทรถามสํานักการช่าง เร่ืองงบประมาณไม่ตรงกัน
เปล่ียนงบประมาณใหแ้ล้ว พี่นาว

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจาํปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น 1026


