


   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

คำนำ 
  จากการที่ ศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
ได้จัดการประชุมหารือและรับฟังความคิดเห็นเพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตพ้ืนที่จังหวัด
เชียงราย ครอบคลุมทั้ง 18 เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม 2564 และผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงราย ได้เข้าร่วมรับทราบปัญหาความต้องการ ประเด็นการพัฒนา ตลอดจนความเดือดร้อนของประชาชน
ในพ้ืนที่จังหวัดเชียงราย พบว่าปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนส่วนใหญ่เกิดจากการขาดแคลนน้ำสำหรับ
อุปโภค บริโภค และน้ำเพ่ือการเกษตร 

  องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ได้ตระหนักถึงการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ตามวิสัยทัศน์
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายที่ว่า “ยึดหลักธรรมาภิบาล ประสานการพัฒนา ประชาชนมีความสุข” 
จึงได้นำข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาจากพ้ืนที่ดังกล่าว มาพิจารณาจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 
2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ฉบับเพ่ิมเติม ครั้งที่ 11 พ.ศ. 2564 ขึ้น โดยอาศัยอำนาจตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61 กำหนดให้ท้องถิ่นดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือเป็นแนวทางการพัฒนา
ของท้องถิ่น โดยแผนพัฒนาสามารถแก้ไข เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้ตามความจำเป็นและความเหมาะสม 
โดยให้เป็นไปตามระเบียบข้อ 22 เพ่ือประโยชน์ของประชาชน การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 
  (๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ที่เพ่ิมเติมพร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
  (๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  
ที่เพ่ิมเติม สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมให้สภาองค์การบริหาร 
ส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา  46 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  
พ.ศ. 2537 ด้วย  
  เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว  
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  
นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้  
  ข้อ ๑๐ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นข้อ ๒๒/๑ และข้อ ๒๒/๒ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
  “ข้อ ๒๒/๑ เพ่ือประโยชน์ของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นอำนาจ 
ของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลง
ให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหาร
ส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ด้วย เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนา
ท้องถิ่นดังกล่าว ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า
สามสิบวัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ ”  
 
 
 
 
 



   

  ข้อ ๒๒/๒ ในกรณีการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับโครงการ 
พระราชดำริ งานพระราชพิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทย  ให้เป็นอำนาจ 
ของผู้ บ ริห ารท้ องถิ่ น  สำหรับองค์การบริห ารส่ วนตำบลให้ ส่ งร่ างแผนพัฒ นาท้ องถิ่ นที่ เ พ่ิ ม เติม 
หรือเปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบล  
และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ด้วย และเมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้รับ
ความเห็นชอบแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  นับแต่วันที่ได้รับ 
ความเห็นชอบการเพ่ิมเตมิหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทอ้งถิ่นดังกล่าว 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ขอขอบคุณคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ที่ให้ความ
ร่วมมือในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัด ฉบับเพ่ิมเติม  
ครั้งที่ 11 พ.ศ. 2564 ให้สำเร็จลุล่วงด้วยดีมา ณ โอกาสนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
 18 พฤษภาคม 2564 
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บันทึกหลกัการและเหตุผล 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
ฉบับเพ่ิมเติม คร้ังที่ 11 พ.ศ. 2564 

 

  ภายใต้บังคับมาตรา 45 พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540  
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 17 ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ได้รับทราบปัญหาความต้องการ ประเด็นการพัฒนา ตลอดจน 
ความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นท่ีจังหวัดเชียงราย  

  องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย จึงมีความจำเป็นในการเพิ่มเติมโครงการตามยุทธศาสตร์
การพัฒนา เพื่อให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและสถานการณ์ปัจจุบันตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ ตามวิสัยทัศน์
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายที่ว่า “ยึดหลักธรรมาภิบาล ประสานการพัฒนา ประชาชนมีความสุข” 
จึงได้นำข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาจากพ้ืนที่ครอบคลุมทั้ง 18 อำเภอของจังหวัดเชียงรายมาพิจารณา
ประกอบการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  
ฉบับเพ่ิมเติม ครั้งที่ 11 พ.ศ. 2564 ขึ้น โดยอาศัยอำนาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ซึ่งมีรายละเอียดการเพ่ิมเติม
โครงการดังนี้ 

1. โครงการพัฒนาสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบคมนาคมขนส่ง 

  แผนงาน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา จำนวน 2 โครงการ รวมเป็นเงิน 2,500,000 บาท  

2. บัญชีครุภัณฑ์ 
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง   จำนวน 1 รายการ  รวมเป็นเงิน 74,280,800 บาท  
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  จำนวน 2 รายการ  รวมเป็นเงิน 378,000 บาท  

  ในการนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย จักได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ฉบับเพ่ิมเติม ครั้งที่  11 พ.ศ. 2564  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยต่อไป 

 
 
 
 
 



   

2 

บทนำ 
1. ลักษณะของแผนพัฒนาท้องถิ่น 

  แผนพัฒ นาท้ องถิ่น  หมายความว่ า แผนพัฒ นาขององค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ น  
ที่กำหนดวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ
แผนพัฒนาตำบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงาน
โครงการพัฒนา ที่จัดทำขึ้นสำหรับปีงบประมาณแต่ละปี  ซึ่ งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า 
และให้หมายความรวมถึงการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น 

2. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น 

  (1) เพ่ือการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบคมนาคมขนส่ง 
  (2) เพ่ือการพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหาร 

3. ขั้นตอนการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น 

  (1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ที่เพ่ิมเติมพร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
  (2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมเพ่ือเสนอผู้บริหาร
ท้องถิ่น 
  (3) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ เ พ่ิมเติม และประกาศใช้
แผนพัฒนาท้องถิน่ที่เพ่ิมเติม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 
 

บัญชีสรุป / รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 11 พ.ศ. 2564 

 



แบบ ผ. 01

จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ

โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท)

ยุทธศำสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

และระบบคมนาคมขนส่ง

  แผนงำน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา -  - -  - -  - 2 2,500,000 -  - 2 2,500,000

รวมยุทธศำสตร์ท่ี 1 - - - - - - 2 2,500,000 - - 2 2,500,000

รวมท้ังส้ิน - - - - - - 2 2,500,000 - - 2 2,500,000

บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ

แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงรำย

 ฉบับเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 11 พ.ศ. 2564

ยุทธศำสตร์

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ปี
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แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก

คอนกรีต (Asphaltic Concrete)

เช่ือมระหว่าง ม.6 เขต 

ทต.ดงมะดะ - ม.19 เขต 

ทต.แม่ลาว อ.แม่ลาว จ.เชียงราย

เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน

ของราษฎรในการใช้เส้นทางสัญจร

ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร

ยาว 580.00 เมตร หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า

3,480.00 ตารางเมตร

 -  -  - 2,000,000  - จ านวนความยาว

ของถนนท่ีได้รับ

การปรับปรุง

เพ่ิมข้ึน 1 สายทาง

สามารถแก้ไขปัญหาความ

เดือดร้อนของราษฎรในการ

ใช้เส้นทางสัญจร

ส านักช่าง

2 ปรับปรุงถนนลูกรัง เช่ือมระหว่าง

ม.2 ต.โป่งแพร่ อ.แม่ลาว - ม.2 

ต.ห้วยชมภู อ.เมืองเชียงราย 

จ.เชียงราย

เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน

ของราษฎรในการใช้เส้นทางสัญจร

ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร

ยาวรวม 2,000.00 เมตร 

หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า

12,000.00 ตารางเมตร

 -  -  - 500,000  - จ านวนความยาว

ของถนนท่ีได้รับ

การปรับปรุง

เพ่ิมข้ึน 1 สายทาง

สามารถแก้ไขปัญหาความ

เดือดร้อนของราษฎรในการ

ใช้เส้นทางสัญจร

ส านักช่าง

รวม 2 โครงการ  -  -  -  -  - 2,500,000  -  -  -  -

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคมขนส่ง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

  ฉบับเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 11 พ.ศ. 2564

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน และบริการโลจิสติกส์ เช่ือมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน +6 และGMS

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ เช่ือมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน +6 และ GMS

แผนงาน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด

(KPI)

ผลท่ีคาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
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แบบ ผ. 01

จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ

โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท)

ผ.03  -  -  -  -  -  - 3                 74,658,800    -  -  -  -

รวมท้ังส้ิน  -  -  -  -  -  - 3                 74,658,800    -  -  -  -

รวม 5 ปี

บัญชีสรุปโครงกำรครุภัณฑ์

แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงรำย

 ฉบับเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 11 พ.ศ. 2564

ยุทธศำสตร์

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565
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แบบ ผ. 03

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง ชุดขุดเจาะบ่อบาดาล จ านวน 2 ชุดๆ ละ 

37,140,400 บาท 1 ชุด ประกอบด้วย

1. รถขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดใหญ่ เป็นรถยนต์

บรรทุกชนิด 10 ล้อ ขับเคล่ือน 2 เพลา (6X4) 

ขนาดก าลังเคร่ืองยนต์ไม่น้อยกว่า 300 แรงม้า 

ตอนท้ายหลังแค็บ ติดต้ังเคร่ืองเจาะบ่อบาดาล 

แบบหมุนตรง (Direct Rotary) แบบ hydraulic 

top drive ระบบป้อนต่อก้านเจาะแบบอัตโนมัติ

พร้อมอุปกรณ์การเจาะครบชุดประสิทธิภาพ

การเจาะได้ลึกไม่น้อยกว่า 320 เมตร จ านวน 1 

ชุด

2. รถบรรทุกเคร่ืองอัดอากาศ เป็นรถบรรทุก 

(ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ 

ไม่ต่ ากว่า 6,000 ซีซี หรือก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุด 

ไม่ต่ ากว่า 170 กิโลวัตต์ แบบกระบะเหล็ก 

จ านวน 1 คัน

    74,280,800 ส านักช่าง

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

 ฉบับเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 11 พ.ศ. 2564

ท่ี

แผนงาน หมวด ประเภท
เป้าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

งบประมาณ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
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แบบ ผ. 03

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)ท่ี

แผนงาน หมวด ประเภท
เป้าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

งบประมาณ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

3. เคร่ืองอัดอากาศแบบ 2 ช้ัน สามารถผลิต

แรงลมได้ไม่น้อยกว่า 1,050 คิวบิกฟุตต่อนาที 

จ านวน 1 เคร่ือง

4. รถบรรทุกอุปกรณ์การเจาะ เป็นรถบรรทุก

กระบะ 6 ล้อ ขนาดก าลังเคร่ืองยนต์ไม่น้อยกว่า 

240 แรงม้า พร้อมเครนติดด้านหลังรถขนาด

ไม่น้อยกว่า 3 ตัน จ านวน 1 คัน

5. เคร่ืองหย่ังธรณีหลุมเจาะ (well logger) 

จ านวน 1 เคร่ือง

6. รถยนต์ส ารวจ (รถบริการ) เป็นรถบรรทุก 

(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ า

กว่า 2,400 ซีซี หรือก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุด ไม่ต่ า

กว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคล่ือน 4 ล้อ มีช่องว่าง

ด้านหลังคนขับ (cap) ส าหรับน่ังหรือเก็บของได้ 

จ านวน 1 คัน

7. หลังคารถบรรทุก (ติดรถบรรทุก) ขนาด 1 ตัน

 หลังคาส าเร็จรูปชนิดท าด้วยไฟเบอร์กาส

หรือเหล็ก จ านวน 1 หลัง



แบบ ผ. 03

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)ท่ี

แผนงาน หมวด ประเภท
เป้าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

งบประมาณ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

2 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบท่ี 2 จ านวน 1 

เคร่ือง

350,000        ส านักปลัด

3 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ชุดโปรแกรมระบบปฎิบัติการส าหรับ

เคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) ส าหรับ

รองรับหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อย

กว่า 16 แกนหลัก (16 Core) ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้อง

ตามกฏหมาย จ านวน 1 ชุด

28,000          ส านักปลัด

รวม  3 โครงการ -  -  - 74,658,800  -

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
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