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องค์การบรหิารสว่นต าบลจ

รเขใ้หญ ่

ต าบลจรเขใ้หญ ่

อ าเภอบางปลามา้  

จงัหวดัสพุรรณบุร ี



จําน
วน
โคร

 
งบประมา

จําน
วน
โคร

 
งบประมา

จําน
วน
โคร

 
งบประมา

จําน
วน
โคร

 
งบประมา

จําน
วน
โคร

 
งบประมาณ

จํานวน
โครงก
าร

 
งบประมา

2. แผนงานรักษาความสงบภายใน- - - - - - 2 20,000       2 296,200    4    316,200 
- - - - - - 2 20,000       2 296,200    4    316,200 

8. แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา- - - - 2 5,537,000 1 282,000 1 282,000 4 ########
2 5,537,000 1 282,000 1 282,000 4 ########

- - - 2 5,537,000    3    302,000    3      578,200       8 ########

๑. ยทุธศาสตรด์า้นสงัคม

รวม

รวมทงัสนิ

บญัชสีรปุโครงการพฒันา
แผนพฒันาทอ้งถนิ (พ.ศ. 2561 - 2565) เพมิเตมิ (ฉบบัท ี3/2563)

องคก์ารบรหิารสว่นตําบลจรเขใ้หญ ่อาํเภอบางปลามา้ จงัหวดัสพุรรณบรุี

ยทุธศาสตร์
 ปี ๒๕๖1  ปี ๒๕๖2  ปี ๒๕๖3  ปี ๒๕๖4  ปี ๒๕๖๕ รวม 5 ปี

3. ยทุธศาสตรก์าร
พฒันาดา้นโครงสรา้ง

รวม

แบบ 

1



ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวดัท ี4. การยกระดบัคณุภาพชวีติของประชาชน
ข. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์ารปกครองสว่นทอ้งถนิในเขตจงัหวดัท ี3.2.2 เสรมิสรา้งความปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ การป้องกนับรรเทาสาธารณภยั
ยทุธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์ารบรหิารสว่นตําบลจรเขใ้หญท่ ี1. การพฒันาดา้นสงัคม
         2. แผนงานรกัษาความสงบภายใน

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ปรับปรงุซอ่มแซม 
วสัด ุครภุัณฑใ์น
งานป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณภัย

เพอืใหว้สัด ุ
ครภุัณฑใ์น
งานป้องกนั
และ
บรรเทาสา
ธารณภัยมี
ความพรอ้ม
ในการ
ใชง้าน

สํารวจ ตรวจสอบ
วสัด ุอปุกรณ์ใน
งานป้องกนัและ
บรรเทา
สาธารณภัย
ซอ่มแซมและ
ปรับปรงุ จัดหา
ครภุัณฑใ์หพ้รอ้ม
สําหรับการ
ปฏบิตังิาน

- - - 10,000 10,000 วสัด ุ
อปุกร
ณ์ที
ใชใ้น
งาน
ป้องกั
นและ
บรรเท
า
สา
ธารณ
ภัย
สามาร
ถใช ้
งาน
ได ้
อยา่งมี
ประ
สทิธิ
ภาพ

ประชาชน
ไดร้ับการ
ชว่ยเหลอื
ไดท้นั
เหตกุารณ์

สํานักปลดั

2 โครงการเพมิ
ประสทิธภิาพศนูย์
ปฏบิตักิารรว่มใน
การชว่ยเหลอื
ประชาชนของ
องคก์รปกครอง
สว่นทอ้งถนิในเขต
อําเภอบางปลามา้ 
จังหวดัสพุรรณบรุี

เพอือดุหนุน
งบประมาณ
ใหก้บัศนูย์
ปฏบิตักิาร
รว่มในการ
ชว่ยเหลอื
ประชาชน
ขององคก์ร
ปกครอง
สว่นทอ้งถนิ
ในเขต
อําเภอบาง
ปลามา้ 

เทศบาลตําบล
โคกคราม

- - - 10,000  - ศนูย์
ปฏบิัตกิ
ารรว่ม
ในการ
ชว่ยเห
ลอื
ประชาช
น
ของ 
อปท.
ในเขต
อ.บาง
ปลามา้ 
จํานวน 

เป็น
ศนูยก์ลาง
การ
ประชาสมัพั
นธ์
ผลงาน 
ขอ้มลู
ขา่วสาร
ของทาง
ราชการ
และขอ้มลู
อนื ๆ ที
เกยีวขอ้ง

สํานัก
ปลดั

3 โครงการฝึกอบรม
ชดุปฏบิตักิาร
จติอาสาภัยพบิตัิ
ประจําองคก์ร
ปกครองสว่นทอ้งถนิ
หลกัสตูรทบทวน

เพอืทบทวน
เสรมิสรา้ง
ศกัยภาพ
และความ
เขม้แข็ง
ใหแ้กอ่บต. 
ใหม้ี
บคุลากรที
สามารถ

ผูเ้ขา้รับการ
ฝึกอบรมจติ
อาสาภัยพบิตั ิ
หลกัสตูรทบทวน
จํานวน 50 คน

- - - - 286,200 จํานวน
  
1  รุน่

ผูเ้ขา้รับ
การอบรม
สามารถ
ปฏบิตัิ
หนา้ที
ชว่ยเหลอื
เจา้
พนักงาน
ในการ

สํานักปลดั

หนว่ย
งาน
รบัผดิ

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาทอ้งถนิ (พ.ศ. 2561 - 2565) เพมิเตมิ (ฉบบัท ี3/2563)

องคก์ารบรหิารสว่นตําบลจรเขใ้หญ ่ อําเภอบางปลามา้ จงัหวดัสพุรรณบรุี

ท ี โครงการ วตัถปุระสงค์
เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ)

งบประมาณ ตวัชวี ั
ด 

(KPI)
ผลทคีาดวา่จะไดร้บั

แบบ 

 2



ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวดัท ี4. การยกระดบัคณุภาพชวีติของประชาชน
ข. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์ารปกครองสว่นทอ้งถนิในเขตจงัหวดัท ี3.3.2 เสรมิสรา้งความปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ การป้องกนับรรเทาสาธารณภยั
ยทุธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์ารบรหิารสว่นตําบลจรเขใ้หญท่ ี3. การพฒันาดา้นโครงสรา้งพนืฐาน
         8. แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ตดิตงัไฟฟ้า
สาธารณะระบบ
โซลา่เซลล์
(พลงังาน
แสงอาทติย)์  หมู ่6

เพอืให ้
ประชาชนมี
ไฟฟ้า
สาธารณะไว ้
ใชป้ระโยชน์
อยา่งทวัถงึ

ตดิตงัไฟฟ้า
สาธารณะระบบ
โซลา่เซลล ์
(พลงังาน
แสงอาทติย)์ หมู่
 6  ตดิตงัชดุโคม
ไฟฟ้าสอ่งสวา่ง
พลงังาน
แสงอาทติย ์– 
ชดุโคมแบบ
อลมูเินยีมอลัลอย์
 ขนาดกําลงั 40 
วตัต ์ความสวา่ง 
150 
ลเูมน/วตัต ์–ไฟ 
LED แบบ 
PHILIPS 3030 
จํานวน 38 ดวง -
การกนันํา ตาม
มาตรฐาน IP65
 –แบบเตอรร์ ี

- - - 282,000 282,000 1 โครงการประชาชน
มไีฟฟ้า
สาธารณะ
ไวใ้ช ้
ประโยชน์
อยา่ง
ทวัถงึ

กองชา่ง

หนว่ย
งาน
รบัผดิ

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาทอ้งถนิ (พ.ศ. 2561 - 2565) เพมิเตมิ (ฉบบัท ี3/2563)

องคก์ารบรหิารสว่นตําบลจรเขใ้หญ ่ อําเภอบางปลามา้ จงัหวดัสพุรรณบรุี

ท ี โครงการ วตัถปุระสงค์
เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ)

งบประมาณ ตวัชี
วดั 

(KPI)
ผลทคีาดวา่จะไดร้บั

แบบ 

 4



2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หนว่ย
งาน
รบัผดิ

ที โครงการ วตัถปุระสงค์
เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ)

งบประมาณ ตวัชี
วดั 

(KPI)
ผลทคีาดวา่จะไดร้บั

1. บรเิวณหลงั
โรงเรยีนบา้น
โพธศิร ี1 ชดุ
2. บรเิวณหลงั
บา้นนายประสงค ์
 จันแสงสวา่ง  1 
ชดุ
๓. บรเิวณหนา้อู่
ชา่งคณุจรัญ ฉมิ
พาล ี1 ชดุ
๔. บรเิวณหลงั
บา้นคณุพลดั  
แจม่กระจา่ง 1 ชดุ
๕. บรเิวณหลงั
บา้นบอ่
คณุเอกพล ธรรม
เนยีมใหม ่ 
1 ชดุ
๖. บรเิวณหลงั
บา้นคณุสมยศ 
อาํตระกลู 1 ชดุ  
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ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวดัท ี2. การพฒันาการทอ่งเทยีวและการกฬีา เพอืสรา้งมลูคา่เพมิทางเศรษฐกจิ
ข. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของอคก์ารปกครองสว่นทอ้งถนิในเขตจงัหวดัท ี7.1.1 กอ่สรา้งและปรบัปรงุโครงสรา้งพนืฐานใหเ้ป็นไปตามมาตรฐาน
ยทุธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์ารบรหิารสว่นตําบลจรเขใ้หญท่ ี3. การพฒันาดา้นโครงสรา้งพนืฐาน
          8. แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการกอ่สรา้ง
ถนนลาดยางแบบ 
ASPHSLT 
CONCRETE 
สายบา้นโพธศ์ร ี- 
บา้นดอนหนามแดง

เพอืให ้
ประชาชน
ไดร้ับ
ความสะดวก
ในการ
คมนาคม

ผวิจราจรกวา้ง 
3.00 เมตร
ความยาว 
2,160.00 เมตร
หนา 0.05 เมตร 
หรอืมพีนืทผีวิ
จราจรแอสฟัลตต์ิ
กคอนกรตีไม่
นอ้ยกวา่ 
6,480.00 
ตารางเมตร

- - ###### - - จํานว
น 1
 สาย

ประชาชนมี
ทางสญัจร
ทสีะดวก
รวดเร็วขนึ

กองชา่ง

2 โครงการยกระดบั
ถนนพรอ้ม
ผวิจราจรแอสฟัลติ
กคอนกรตี 
สายบา้นศาลาทา่
ทรายไป
บา้นสะพานตําบล
องครักษ์

เพอืให ้
ประชาชน
ไดร้ับ
ความสะดวก
ในการ
คมนาคม

ผวิจราจรกวา้ง 
3.00 เมตร ความ
ยาว 580.00 
เมตร 
หนา 0.05 เมตร 
หรอืมพีนืทผีวิ
จราจร      
คอนกรตีเสรมิ
เหล็ก 
ไมน่อ้ยกวา่ 

- - ####### - - จํานว
น 1
 สาย

ประชาชนมี
ทางสญัจร
ทสีะดวก
รวดเร็วขนึ

กองชา่ง

หนว่
ยงาน
รบัผิ

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาทอ้งถนิ (พ.ศ. 2561 - 2565) เพมิเตมิ (ฉบบัท3ี/2563)

องคก์ารบรหิารสว่นตําบลจรเขใ้หญ ่ อําเภอบางปลามา้ จงัหวดัสพุรรณบรุี

ท ี โครงการ วตัถปุระสงค์
เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ)

งบประมาณ ตวัชี
วดั 
(KPI
ผลทคีาดวา่จะไดร้บั

แบบ 
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2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 แผนงาน
เคหะและ
ชมุชน

คา่ครภุัณฑ์ ครภุัณฑ์
คอมพวิเตอร์

จัดซอืเครอืงพมิพ์
แบบ
ฉีดหมกึ (Inkjet 
Printer)
เพอืใหม้อีปุกรณ์
ในการผลติ
ผลงานในการ
ดําเนนิงานที
รวดเร็วขนึ

จัดซอืเครอืงพมิพ์
แบบฉีดหมกึ 
(Inkjet Printer)
สําหรับกระดาษ
ขนาด 
A3 เกณฑร์าคา
กลางและ
คณุลกัษณะพนืฐาน
การจัดหาอปุกรณ์
และระบบ

- - 6,300 - - กอง
ชา่ง

2 แผนงานสาธารณสขุคา่ครภุัณฑ์ ครภุัณฑ์
คอมพวิเตอร์

จัดซอืเครอืง
คอมพวิเตอร์
สํานักงาน (จอ
แสดง
ภาพไมน่อ้ยกวา่ 
19 นวิ)
เพอืใหม้อีปุกรณ์
ในการผลติ
ผลงานในการ
ดําเนนิงานที
รวดเร็วขนึ

จัดซอืเครอืง
คอมพวิเตอร์
สํานักงาน (จอแสดง
ภาพไมน่อ้ยกวา่ 19
 นวิ)
เกณฑร์าคากลาง
และคณุลกัษณะ
พนืฐานครภุัณฑ์
คอมพวิเตอร ์ฉบบั
เดอืน พฤษภาคม 
2563

- - 17,000 17,000 17,000 กอง
สาธาร
ณสขุ

3 แผนงานสาธารณสขุคา่ครภุัณฑ์ ครภุัณฑ์
คอมพวิเตอร์

จัดซอืเครอืง
สํารองไฟฟ้า
เพอืใชก้บั
คอมพวิเตอรต์งั
โตะ๊

จัดซอืเครอืงสํารอง
ไฟฟ้า
ขนาด 800 VA –มี
กําลงัไฟดา้นนอก
ไมน่อ้ยกวา่ 800VA 
(480 Watts) –
สามารถสํารอง
ไฟฟ้าไดไ้มน่อ้ยกวา่
 15 นาท ีเกณฑ์
ราคากลางและ
คณุลกัษณะพนืฐาน
ครภุัณฑ์
คอมพวิเตอร ์ฉบบั
เดอืน พฤษภาคม
2563

- - 2,500    2,500    2,500    กอง
สาธาร
ณสขุ

เป้าหมาย 
(ผลผลติของครภุณัฑ)์

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาทอ้งถนิ (พ.ศ. 2561 - 2565) เพมิเตมิ (ฉบบัท ี3/2563)

องคก์ารบรหิารสว่นตําบลจรเขใ้หญ ่ อําเภอบางปลามา้ จงัหวดัสพุรรณบรุี

หนว่ย
งาน
รบัผดิ
ชอบ

วตัถปุระสงค์
งบประมาณ

ที แผนงาน หมวด ประเภท

แบบ 
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2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

เป้าหมาย 
(ผลผลติของครภุณัฑ)์

หนว่ย
งาน
รบัผดิ
ชอบ

วตัถปุระสงค์
งบประมาณ

ที แผนงาน หมวด ประเภท

4 แผนงานสาธารณสขุคา่ครภุัณฑ์ ครภุัณฑ์
คอมพวิเตอร์

จัดซอืเครอืงพมิพ์
แบบฉีดหมกึ
พรอ้มตดิตงัถงั
หมกึพมิพ ์
(Ink Thank 
Printer) 
เพอืใหก้าร
ปฏบิตังิานดา้น
เอกสารและงาน
วชิาการมี
ประสทิธภิาพ 
เกดิความรวดเร็ว
ในการทํางาน

เครอืงพมิพแ์บบฉีด
หมกึพรอ้มตดิตงัถงั
หมกึพมิพ ์(Ink 
Thank Printer) 
เกณฑร์าคากลาง
และคณุลกัษณะ
พนืฐานครภุัณฑ์
คอมพวิเตอร ์
ฉบบัเดอืน 
พฤษภาคม 2563

- - 4,300 4,300 4,300 กอง
สาธาร
ณสขุ

5 แผนงาน
บรหิาร
งานคลงั

คา่ครภุัณฑ์ ครภุัณฑ์
คอมพวิเตอร์

จัดซอืเครอืง
คอมพวิเตอร์
สํานักงาน (จอ
แสดงภาพ
ไมน่อ้ยกวา่ 19 
นวิ) เพอืใหม้ี
อปุกรณ์ในการ
ผลติผลงานใน
การดําเนนิงานที
รวดเร็วขนึ

จัดซอืเครอืง
คอมพวิเตอร์
สํานักงาน (จอแสดง
ภาพไมน่อ้ยกวา่ 19
 นวิ)
เกณฑร์าคากลาง
และคณุลกัษณะ
พนืฐานครภุัณฑ์
คอมพวิเตอร ์
ฉบบัเดอืน 
พฤษภาคม 2563

- - 17,000 17,000 17,000 กองคลงั

6 แผนงาน
บรหิาร
งานคลงั

คา่ครภุัณฑ์ ครภุัณฑ์
คอมพวิเตอร์

จัดซอืเครอืง
สํารองไฟฟ้า
เพอืใชก้บั
คอมพวิเตอรต์งั
โตะ๊

จัดซอืเครอืงสํารอง
ไฟฟ้า
ขนาด 800 VA 
–มกีําลงัไฟดา้น
นอกไมน่อ้ยกวา่ 
800VA (480Watts) 
–สามารถสํารอง
ไฟฟ้าไดไ้ม่
นอ้ยกวา่ 15 นาท ี
เกณฑร์าคากลาง
และคณุลกัษณะ
พนืฐานครภุัณฑ์
คอมพวิเตอร ์ฉบบั
เดอืน พฤษภาคม 
2563  

- - 2,500    2,500    2,500    กองคลงั
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2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

เป้าหมาย 
(ผลผลติของครภุณัฑ)์

หนว่ย
งาน
รบัผดิ
ชอบ

วตัถปุระสงค์
งบประมาณ

ที แผนงาน หมวด ประเภท

1. จัดซอื
เครอืงปรับอากาศ  
แบบแยกสว่น 
(ราคารวมคา่
ตดิตงั) ขนาด  
24,000  
บทียี ูราคา 
32,400 บาท  
สําหรับหอ้ง
สํานักงาน  

226,800

2. จัดซอื
เครอืงปรับอากาศ 
 แบบแยกสว่น 
(ราคารวมคา่
ตดิตงั) สําหรับ
หอ้งสํานักงาน 
ขนาด 18,000  
บทียี ู 
จํานวน  2  เครอืง

57,200

3. จัดซอื
เครอืงปรับอากาศ 
 แบบแยกสว่น 
(ราคารวมคา่
ตดิตงั)  สําหรับ
หอ้งประชมุ
ขนาด 36,000  
บทียี ู  
จํานวน  6  เครอืง 

282,000

1) ขนาดทกีําหนด
เป็นขนาดไมตํ่ากวา่ 
 18,000/ 24,000/
36,000  บทียีู
2) ราคาทกีําหนด
เป็นราคาทรีวม
คา่ตดิตงั
3) 
เครอืงปรับอากาศที
มคีวามสามารถใน
การทําความเย็น
ขนาดไมเ่กนิ 
40,000 บทียีตูอ้ง
ไดร้ับการรับรอง
มาตรฐานผลติภัณฑ์
อตุสาหกรรม  และ
ฉลากประหยัดไฟฟ้า
เบอร ์5
4) ตอ้งเป็เครอืง
ปรับอากาศที
ประกอบสําเร็จรปู
ทงัชดุทงัหน่วย
สง่ความเย็นและ
หน่วยระบายความ
รอ้นจากโรงงาน
เดยีวกนั
5) มคีวามหน่วง6) การจัดซอื
เครอืงปรับอากาศ
ขนาดอนื ๆ 
(นอกจากขอ้ 3) 
นอกเหนอืจากการ
พจิารณาดา้นราคา
แลว้ เพอืเป็นการ
ประหยัดพลงังาน
ควรพจิารณาจัดซอื
เครอืงปรับอากาศ
ทมีคีา่ประสทิธภิาพ
พลงังานตามฤดกูาล
 (SEER)  สงูกวา่
7) การตดิตงั
เครอืงปรับอากาศ
(1) แบบแยกสว่น  
ประกอบดว้ยอปุกรณ์
  ดงัน ี สวติช ์ 1  ตวั
  
ทอ่ทองแดงไปกลบั
หุม้ฉนวนยาว 

ครภุัณฑส์ํานักงาน7 แผนบรหิารงานทวัไปคา่ครภุัณฑ์
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2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

เป้าหมาย 
(ผลผลติของครภุณัฑ)์

หนว่ย
งาน
รบัผดิ
ชอบ

วตัถปุระสงค์
งบประมาณ

ที แผนงาน หมวด ประเภท

 (1) ชนดิตงัพนืหรอื
ชนดิแขวนขนาด
ไมตํ่ากวา่ 13,000  
บทียี ู 4,000  บาท
ขนาดไมตํ่ากวา่  
40,000  บทียี ู 
5,500  บาท
(2) ชนดิตูต้งัพนื
ขนาดไมตํ่ากวา่  
33,000  บทียี ู 
5,000  บาท
ขนาดไมตํ่ากวา่  
42,000  บทียี ู 
6,000  บาท
(3) ชนดิตดิผนัง8 แผนงาน

บรหิารงาน
ทวัไป

คา่ครภุัณฑ์ ครภุัณฑ์
โฆษณาและ
เผยแพร่

ตดิตงั
กลอ้งโทรทศัน์
วงจรปิด (CCTV) 
เชอืมตอ่จากหมูท่ี
 2 ไปถงึสแียก
บา้นกลางหมูท่ ี9
เพอืความ
ปลอดภัยแก่
ประชาชนใน
หมูบ่า้น

1. โครงการตดิตงั
กลอ้งโทรทศันว์งจร
ปิด (CCTV) 
เชอืมตอ่จากหมูท่ี
2. ไปบรเิวณสแียก
บา้นกลาง 
หมูท่ ี9  จํานวน 3 
จดุ 
จดุท ี1 บรเิวณเสา
ไฟฟ้าโซลา่เซลล์
ตรงขา้มโรงเรยีนวดั
จรเขใ้หญ ่1 ตวั

- - ###### ###### - สํานักปลดั

หุม้ฉนวนยาว 
4 เมตร  สายไฟยาว
ไมเ่กนิ  
15  เมตร  
8) คา่ตดิตงั
เครอืงปรับอากาศ 
(กรณีตอ้งการแสดง
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2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

เป้าหมาย 
(ผลผลติของครภุณัฑ)์

หนว่ย
งาน
รบัผดิ
ชอบ

วตัถปุระสงค์
งบประมาณ

ที แผนงาน หมวด ประเภท

อปุกรณ์รับสง่
สญัญาณ
ใยแกว้นําแสง 
(Media Converter) 
-มเิตอรไ์ฟขนาด 5 
แอมป์ 
-ตูเ้หล็กกนันํา
สําหรับเก็บ
อปุกรณ์ CCTV 

สว่นทเีป็นอปุกรณ์
คอมพวิเตอร ์
-กลอ้งโทรทศัน์
วงจรปิดชนดิ
เครอืขา่ยแบบ
มมุมองคงทสีําหรับ
ตดิตงัภายนอกอาคาร
สําหรับใชใ้นงาน
รักษาความ
ปลอดภัยทวัไป
-อปุกรณ์บนัทกึภาพ
ผา่นเครอืขา่ย 
(Network Video 
Recorder) 
แบบ 8 ชอ่ง
-เครอืงสํารองไฟ
 ขนาด 800 VA
-เครอืงสํารองไฟ 
ขนาด 1 KVA
-ตูส้ําหรับจัดเก็บ
อปุกรณ์  
(ขนาด 15U)
-อปุกรณ์กระจาย
สญัญาณ
แบบ PoE (PoE L2
 Switch)
ขนาด 8 ชอ่ง
สว่นทเีป็นอปุกรณ์
อนืๆ
-โทรทศัน ์แอล อ ีด ี
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