
แบบ ผด. 2

ช่วงเวลา หน่วยงาน ก าหนด

ท่ีต้องจัดหา เจ้าของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวน(บาท) ประเภท จ านวน(บาท) ส่งมอบ

1 ต.ค.64 รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ ส านักปลัด แผนงานบริหารท่ัวไป 140,000 เจาะจง  7 วัน ตามความ

 - ก.ย. 65 เพ่ือจ่ายเป็น  - งานบริหารท่ัวไป จ าเป็น

 - ค่าธรรมเนียมต่าง  ๆ

 - ค่าจ้างเหมาต่าง  ๆ
 - ค่าจัดท าเอกสารประชาสัมพันธ์
 - ค่าจัดท าเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์
- ค่าล้างอัดฟิล์มและขยายภาพ
- ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดี
- ค่าจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์  รณรงค์  ตามนโยบายต่าง  ๆ
 -ค่าเบ้ียประกันภัยรถยนต์ส่วนกลาง

2 ต.ค.64 รายจ่ายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ ส านักปลัด แผนงานบริหารท่ัวไป 20,000 เจาะจง  7 วัน ตามความ

 - ก.ย. 65 เพ่ือจ่ายเป็น  - งานบริหารท่ัวไป จ าเป็น

 - ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลคณะ 20,000

บุคลคล เช่นค่าอาหาร ,ค่าของขวัญ ฯลฯ

3 ต.ค.64 รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฎิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ ส านักปลัด แผนงานบริหารท่ัวไป 40,000 เจาะจง  7 วัน ตามความ

 - ก.ย. 65 เพ่ือจ่ายเป็น  - งานบริหารท่ัวไป จ าเป็น

 -ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าท่ีพัก ค่าบริการ ฯลฯ 40,000

4 ต.ค.64 รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฎิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ ส านักปลัด แผนงานบริหารท่ัวไป 303,893 เจาะจง  7 วัน ตามความ

 - ก.ย. 65 เพ่ือจ่ายเป็นค่า  - งานบริหารท่ัวไป จ าเป็น

-ค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ังผู้บริหารท้องถ่ิน สมาชิกท้องถ่ิน ท่ัวไปหรือการเลือกต้ังซ่อม 303,893

เงินนอกงบประมาณ
วิธีจัดหา หมายเหตุ

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2565

ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาหนองทุ่ม อ าเภอแก้งคร้อ  จังหวัดชัยภูมิ

ล าดับ รายการ/จ านวน(หน่วย)
งบประมาณ



แบบ ผด. 2

ช่วงเวลา หน่วยงาน ก าหนด

ท่ีต้องจัดหา เจ้าของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวน(บาท) ประเภท จ านวน(บาท) ส่งมอบ

เงินนอกงบประมาณ
วิธีจัดหา หมายเหตุ

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2565

ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาหนองทุ่ม อ าเภอแก้งคร้อ  จังหวัดชัยภูมิ

ล าดับ รายการ/จ านวน(หน่วย)
งบประมาณ

5 ต.ค.64 รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฎิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ ส านักปลัด แผนงานบริหารท่ัวไป 5,000 เจาะจง  7 วัน ตามความ

 - ก.ย. 65 เพ่ือจ่ายเป็นค่า  - งานบริหารท่ัวไป จ าเป็น

 - ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา 5,000

6 ต.ค.64 รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฎิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ ส านักปลัด แผนงานบริหารท่ัวไป 5,000 เจาะจง  7 วัน ตามความ

 - ก.ย. 65 เพ่ือจ่ายเป็นค่า  - งานบริหารท่ัวไป จ าเป็น

 - ค่าหรีด หรือพวงมาลา 5,000

7 ต.ค.64 รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฎิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ ส านักปลัด แผนงานบริหารท่ัวไป 400,000 เจาะจง  7 วัน ตามความ

 - ก.ย. 65 เพ่ือจ่ายเป็นค่า  - งานบริหารท่ัวไป จ าเป็น

-โครงการศึกษาเพ่ิมพูนความรู้และศักยภาพในการบริหารงานขององค์กร 400,000

8 ต.ค.64 ค่าบ ารุงรักษา ส านักปลัด แผนงานบริหารท่ัวไป 30,000 เจาะจง  7 วัน ตามความ

 - ก.ย. 65 เพ่ือจ่ายเป็นค่า  - งานบริหารท่ัวไป จ าเป็น

-ค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆ 30,000

9 ต.ค.64 ค่าวัสดุ ส านักปลัด แผนงานบริหารท่ัวไป 586,300 เจาะจง  7 วัน ตามความ

 - ก.ย. 65 เพ่ือจ่ายเป็นค่า  - งานบริหารท่ัวไป จ าเป็น

 - วัสดุส านักงาน 66,300
 - วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 20,000
 - วัสดุงานบ้านงานครัว 30,000
 - วัสดุก่อสร้าง 20,000
 - วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 30,000
 - วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 80,000
 - วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 20,000
 - วัสดุคอมพิวเตอร์ 40,000
 - วัสดุอ่ืน 280,000



แบบ ผด. 2

ช่วงเวลา หน่วยงาน ก าหนด

ท่ีต้องจัดหา เจ้าของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวน(บาท) ประเภท จ านวน(บาท) ส่งมอบ

เงินนอกงบประมาณ
วิธีจัดหา หมายเหตุ

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2565

ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาหนองทุ่ม อ าเภอแก้งคร้อ  จังหวัดชัยภูมิ

ล าดับ รายการ/จ านวน(หน่วย)
งบประมาณ

10 ต.ค.64 ค่าสาธารณูปโภค ส านักปลัด แผนงานบริหารท่ัวไป 369,000 เจาะจง  7 วัน ตามความ

 - ก.ย. 65 เพ่ือจ่ายเป็นค่า  - งานบริหารท่ัวไป จ าเป็น

 - ค่าไฟฟา 200,000
 - ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล 50,000
 - ค่าบริการโทรศัพท์ 30,000
 - ค่าบริการไปรษณีย์ 4,000
 - ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม 85,000

11 ต.ค.64 ค่าครุภัณฑ์ ส านักปลัด แผนงานบริหารท่ัวไป 140,400 เจาะจง  7 วัน ตามความ

 - ก.ย. 65 ครุภัณฑ์ส านักงาน  - งานบริหารท่ัวไป จ าเป็น

เพ่ือจ่ายเป็นค่า

 1.เคร่ืองปรับอากาศแบบแขวน ขนาด 30,000 บีทียู 39,700

2.เคร่ืองปรับอากาศแบบแขวน ขนาด 36,000 บีทียู 46,100

3.เคร่ืองปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาด 12,000 บีทียู 17,000

4.เคร่ืองปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาด 18,000 บีทียู 22,600

5.เคร่ืองปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาด 9,000 บีทียู 15,000



แบบ ผด. 2

ช่วงเวลา หน่วยงาน ก าหนด

ท่ีต้องจัดหา เจ้าของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวน(บาท) ประเภท จ านวน(บาท) ส่งมอบ

เงินนอกงบประมาณ
วิธีจัดหา หมายเหตุ

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2565

ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาหนองทุ่ม อ าเภอแก้งคร้อ  จังหวัดชัยภูมิ

ล าดับ รายการ/จ านวน(หน่วย)
งบประมาณ

12 ต.ค.64 ค่าครุภัณฑ์ ส านักปลัด แผนงานบริหารท่ัวไป 0 เจาะจง  7 วัน ตามความ

 - ก.ย. 65 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  - งานบริหารท่ัวไป จ าเป็น

เพ่ือจ่ายเป็นค่า 17,000

 -คอมพิวเตอร์ส าหรับส านักงาน จ านวน 1 เคร่ือง ๆละ 17,000.-บาท
   -มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4core) มีความเร็ว
    สัญญาฯนาฬิการไม่น้อยกว่า 3.1 GHz หรือดีกว่า 1 หน่วย
  -มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ขนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 4GB
  -มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล SATA หรือดีกว่า ขนาดความจะไม่น้อยกว่า 1 TB หรือมี Solid State Disk
   ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จ านวน 1 หน่วย
  -มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย
  -มีช่องทางเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (NetWord Interface) แบบ 10/100/1000
   Base-T หรือดีกว่าจ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
 - มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
  -มีแป้นพิมพ์และเมาส์
  -มีจอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว จ านวน 1 หน่วย
 - เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร์
   ฉบับ เดือน 15 มีนาคม 2562



แบบ ผด. 2

ช่วงเวลา หน่วยงาน ก าหนด

ท่ีต้องจัดหา เจ้าของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวน(บาท) ประเภท จ านวน(บาท) ส่งมอบ

เงินนอกงบประมาณ
วิธีจัดหา หมายเหตุ

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2565

ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาหนองทุ่ม อ าเภอแก้งคร้อ  จังหวัดชัยภูมิ

ล าดับ รายการ/จ านวน(หน่วย)
งบประมาณ

13 ต.ค.64 ค่าครุภัณฑ์ ส านักปลัด แผนงานบริหารท่ัวไป 0 เจาะจง  7 วัน ตามความ

 - ก.ย. 65 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ส าหรับส านักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว)  - งานบริหารท่ัวไป จ าเป็น

เพ่ือจ่ายเป็นค่า 17,000

-เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับส านักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว)

-มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกน หลัก (4 core) มีความเร็วสัญญาณ

นาฬิการพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 3.1 GHz หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย

-หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level)

เดียวขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB

-มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB

-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ขนิด Solid

Stlid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 4 GB จ านวน 1 หน่วย

-มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย

-มีช่องเช่ือมต่อระบบ

เครือข่าย (Network Interface ) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

-มีช่องเช่ือต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง

-มีแป้นพิมพ์และเมาส์

-มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว จ านวน 1 หน่วย



แบบ ผด. 2

ช่วงเวลา หน่วยงาน ก าหนด

ท่ีต้องจัดหา เจ้าของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวน(บาท) ประเภท จ านวน(บาท) ส่งมอบ

เงินนอกงบประมาณ
วิธีจัดหา หมายเหตุ

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2565

ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาหนองทุ่ม อ าเภอแก้งคร้อ  จังหวัดชัยภูมิ

ล าดับ รายการ/จ านวน(หน่วย)
งบประมาณ

14 ต.ค.64 ค่าครุภัณฑ์ ส านักปลัด แผนงานบริหารท่ัวไป 0 เจาะจง  7 วัน ตามความ

 - ก.ย. 65 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก ส าหรับประมวลผล  - งานบริหารท่ัวไป จ าเป็น

เพ่ือจ่ายเป็นค่า 12,000

-เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก ส าหรับงานประมวลผล

-มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4core) จ านวน 1 หน่วย

โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหน่ึง หรือว่าดีกว่า ดังน้ี

1) ในกรณีท่ีมีหน่วยความจ า แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาด

ไม่น้อยกว่า 4 MB ต้องมี ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 2.3 GHz และมี

หน่วยประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 10 แกน หรือ

2)ในกรณีท่ีมีหน่วยความจ า แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาด

ไม่น้อยกว่า 6 MB ต้องมีความเร็วระดับ (Level) เดีวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 1.8 GHz และมี

เทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 1.8 GHz และมีความสามารถในการ

ประมวลผลสูง

-มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB

-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจะ ไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด

Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จ านวน 1 หน่วย

-มีจอภาพท่ีรองรับความละเอยีดไม่น้อยกว่า 1,366x768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า

12 น้ิว

-มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่าไม่น้อยกว่า 3 ช่อง

-มีช่องเช่ือมต่อระบบ เครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T

หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

-สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า WI-Fi (IEEE 802.11b,s,n.ac) และ Bluetooth



แบบ ผด. 2

ช่วงเวลา หน่วยงาน ก าหนด

ท่ีต้องจัดหา เจ้าของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวน(บาท) ประเภท จ านวน(บาท) ส่งมอบ

เงินนอกงบประมาณ
วิธีจัดหา หมายเหตุ

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2565

ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาหนองทุ่ม อ าเภอแก้งคร้อ  จังหวัดชัยภูมิ

ล าดับ รายการ/จ านวน(หน่วย)
งบประมาณ

15 ต.ค.64 ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ส านักปลัด แผนงานบริหารท่ัวไป 7,500 เจาะจง  7 วัน ตามความ

 - ก.ย. 65 เคร่ืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีด (Inkjet)
1.เพ่ือจัดเคร่ืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถึงหมึกพิมพ์  - งานบริหารท่ัวไป จ าเป็น

  ( Ink Tank Printer) จ านวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 7,500.-บาท 
คุณลักษณะพ้ืนฐาน
 - เป็นอุปกรณ์ท่ีมีความสามารถเป็น Printer , Copier , Scanner และ Fax
   ภายในเคร่ืองเดียวกัน
- เป็นพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (Ink Takk Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
 - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
 - มีความเร็วในการพิมพ์ขาวด าส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า27 หน้าต่อนาที (ppm)
   หรือ 8 ภาพต่อนาที (ipm)
- มีความเร็วในการพิมพ์สีส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ
5 ภาพต่อนาที (ipm)
 - สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาว-ด า สี ) ได้
 - มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200 x 600 หรือ 600 x 1,200 dpi
 - มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
 - สามารถถ่ายส าเนาเอกสารได้ท้ังสีและขาวด า
 - สามารถย่อและขยายได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 ส าเนา 
 - สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
 - มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่องช่องเช่ือม
ต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จ ากว่า 1 ช่อง
หรือสามารถใช้งานผ่าน เครือข่ายไว้สาย W-Fi(IEEE 802.1 1b,s,n) ได้
 - มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยหว่า 100 แผ่น
 - สามารถใช้ได้กับ A4,Letter.Legal และ Custom



แบบ ผด. 2

ช่วงเวลา หน่วยงาน ก าหนด

ท่ีต้องจัดหา เจ้าของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวน(บาท) ประเภท จ านวน(บาท) ส่งมอบ

เงินนอกงบประมาณ
วิธีจัดหา หมายเหตุ

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2565

ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาหนองทุ่ม อ าเภอแก้งคร้อ  จังหวัดชัยภูมิ

ล าดับ รายการ/จ านวน(หน่วย)
งบประมาณ

16 ต.ค.64 ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ส านักปลัด แผนงานบริหารท่ัวไป 7,800 เจาะจง  7 วัน ตามความ

 - ก.ย. 65 เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า (18 หน้า/นาที)  - งานบริหารท่ัวไป จ าเป็น

 เพ่ือจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า (18 หน้า/นาที) จ านวน 3 เคร่ืองๆละ 2,600
 - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
 - มีควาละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
 - มีความเร็วในการพิมพ์ส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)
 - มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB 
 - มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
 - มีถาดในกระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น
 - สามารถใช้ได้กับ A4,Letter,Legal และ Custom

17 ต.ค.64 รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ ส านักปลัด แผนงานการรักษาความสงบภายใน 96,000 เจาะจง  7 วัน ตามความ

 - ก.ย. 65 เพ่ือจ่ายเป็น  - งานเทศกิจ จ าเป็น

 - จ้างเหมาบริการบุคคลอยู่เวรรักษาการ อาคารท่ีท าการ อบต .และบริเวณภายในท่ีท าการ 96,000
   อบต.เดือนละ 8,000.-บาท จ านวน 12 เดือน

18 ต.ค.64 รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ ส านักปลัด แผนงานการรักษาความสงบภายใน 288,000 เจาะจง  7 วัน ตามความ

 - ก.ย. 65 เพ่ือจ่ายเป็น  - งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ าเป็น

 - จ้างเหมาบริการบุคคลอในการช่วยปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 288,000
จ านวน 3 คน เดือนละ 8,000.-บาท จ านวน 12 เดือน 



แบบ ผด. 2

ช่วงเวลา หน่วยงาน ก าหนด

ท่ีต้องจัดหา เจ้าของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวน(บาท) ประเภท จ านวน(บาท) ส่งมอบ

เงินนอกงบประมาณ
วิธีจัดหา หมายเหตุ

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2565

ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาหนองทุ่ม อ าเภอแก้งคร้อ  จังหวัดชัยภูมิ

ล าดับ รายการ/จ านวน(หน่วย)
งบประมาณ

19 ต.ค.64 รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ ส านักปลัด แผนงานการรักษาความสงบภายใน 310,000 เจาะจง  7 วัน ตามความ

 - ก.ย. 65 เพ่ือจ่ายเป็น  - งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ าเป็น

 -โครงการจัดฝึกอบรมเพ่ิมพูนประสิทธิภาพและศึกษาดูงานของสมาชิกอาสาสมัครป้องกันฯ 100,000
 -โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กจมน้ า 30,000
-โครงการฝึกอบรมจัดท าแนวกันไฟป้องกันไฟป่า ประจ าปีงบประมาณ 2565 30,000
-โครงกาฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลนาหนองทุ่ม 100,000
 -โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การป้องกันอัคคีภัยและการอพยพหนีไฟในส านักงานและสถานศึกษา 25,000
 -โครงการให้ความรู้เร่ืองภัยต่างๆ ให้กับประชาชน 25,000

20 ต.ค.64 ประเภทวัสดุดับเพลิง ส านักปลัด แผนงานการรักษาความสงบภายใน 40,000 เจาะจง ตามความ

 - ก.ย. 65 เพ่ือจ่ายเป็น  - งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ จ าเป็น

 - ค่าวัสดุดับเพลิง เช่น น้ ายาเคมี ,สายส่งน้ าดับเพลิงขนาด 2.5 น้ิว การรักษาความสงบภายใน 40,000

   เส้ือคลุมดับเพลิง,การเกงดับเพลิง,รองเท้าดับเพลิงพ้ืนเหล็ก เป็นต้น

21 ต.ค.64 รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ ส านักปลัด แผนงานการเกษตร 96,000 เจาะจง  7 วัน ตามความ

 - ก.ย. 65 เพ่ือจ่ายเป็น งานส่งเสริมการเกษตร จ าเป็น

 - โครงการจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมการเกษตร เดือนละ 8,000.-บาท 96,000

จ านวน  12 เดือน

22 ต.ค.64 ประเภทวัสดุ ส านักปลัด แผนงานการเกษตร 10,000 เจาะจง  7 วัน ตามความ

 - ก.ย. 65 เพ่ือจ่ายเป็น งานส่งเสริมการเกษตร จ าเป็น

 - ค่าใช้จ่ายเป็นค่าวัดสุการเกษตร ประเภทวัสดุคงทน วัสดุส้ินเปลือง ฯ 10,000



แบบ ผด. 2

ช่วงเวลา หน่วยงาน ก าหนด

ท่ีต้องจัดหา เจ้าของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวน(บาท) ประเภท จ านวน(บาท) ส่งมอบ

เงินนอกงบประมาณ
วิธีจัดหา หมายเหตุ

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2565

ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาหนองทุ่ม อ าเภอแก้งคร้อ  จังหวัดชัยภูมิ

ล าดับ รายการ/จ านวน(หน่วย)
งบประมาณ

23 ต.ค.64 รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ ส านักปลัด แผนงานการเกษตร 138,490 เจาะจง  7 วัน ตามความ

 - ก.ย. 65 เพ่ือจ่ายเป็น  - งานอนุรักษ์แหล่งน้ า จ าเป็น

 - ค่าใช้จ่ายในโครงการคุ้มครอง ดูแล บ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 19,540

 - ค่าใช้จ่ายในโครงการต้ังด่านจุดสกัดเฝ้าระวังการตัดไม้ท าลายป่า การลักลอบขนของป่า 49,950

 - ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการรักน้ า รักป่า รักษาแผ่นดิน และป่าไม้ 20,000

 - ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการอนุรักษ์พันธุกรรม อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ 49,000
รัตนสุดาสยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ)

24 ต.ค.64 รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ กองคลัง แผนงานบริหารท่ัวไป 96,000 เจาะจง 12 เดือน ตามความ

 - ก.ย. 65 เพ่ือจ่ายเป็น  - งานบริหารงานคลัง จ าเป็น

 จ้างเหมาบริการคนงานท่ัวไปเพ่ือปฏิบัติงานหน้าท่ีในกองคลัง 1 อัตรา 96,000

  เดือน 8,000.-บาท จ านวน 12 เดือน

25 ต.ค.64 รายจ่ายเก่ียวกับการรับรองพิธีการ กองคลัง แผนงานบริหารท่ัวไป 10,000 เจาะจง  7 วัน ตามความ

 - ก.ย. 65 เพ่ือจ่ายเป็นค่า  - งานบริหารงานคลัง จ าเป็น

 - ค่ารับรัองพิธีการ

26 ต.ค.64 รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน กองคลัง แผนงานบริหารท่ัวไป 30,000 เจาะจง  7 วัน ตามความ

 - ก.ย. 65 เพ่ือจ่ายเป็นค่า  - งานบริหารงานคลัง จ าเป็น

 - เดินทางไปราชการ

 - ค่าของขวัญ ของรางวัล ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้

   ส าหรับพิธีการในวันส าคัญต่างๆ



แบบ ผด. 2

ช่วงเวลา หน่วยงาน ก าหนด

ท่ีต้องจัดหา เจ้าของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวน(บาท) ประเภท จ านวน(บาท) ส่งมอบ

เงินนอกงบประมาณ
วิธีจัดหา หมายเหตุ

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2565

ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาหนองทุ่ม อ าเภอแก้งคร้อ  จังหวัดชัยภูมิ

ล าดับ รายการ/จ านวน(หน่วย)
งบประมาณ

27 ต.ค.64 รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน กองคลัง แผนงานบริหารท่ัวไป 400,000 เจาะจง - ตามความ

 - ก.ย. 65 เพ่ือจ่ายเป็นค่า  - งานบริหารงานคลัง จ าเป็น

 - โครงการทบทวนการจัดท าแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 400,000

       - ค่ารับรองพิธีการ

       - ค่าจัดฝึกอบรม

       - ค่าวัสดุอุปกรณ์

          ฯลฯ

28 ต.ค.64 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม กองคลัง แผนงานบริหารท่ัวไป 30,000 เจาะจง  7 วัน ตามความ

 - ก.ย. 65 เพ่ือจ่ายเป็นค่า  - งานบริหารงานคลัง จ าเป็น

 - บ ารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน เช่นรถยนต์ , รถจักรยานยนต์ , คอมพิวเตอร์ 30,000

   เคร่ืองพิมพ์ดิด , เคร่ืองปรับอากาศ เป็นต้น

29 ต.ค.64 ค่าวัสดุ กองคลัง แผนงานบริหารท่ัวไป 70,000 เจาะจง  7 วัน ตามความ

 - ก.ย. 65 เพ่ือจ่ายเป็นค่า  - งานบริหารงานคลัง จ าเป็น

 - วัสดุส านักงาน เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ ค่าน้ าด่ืม กาแฟ คอฟฟ่ีเมต เป็นต้น 70,000

30 ต.ค.64 ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ กองคลัง แผนงานบริหารท่ัวไป 10,000 เจาะจง  7 วัน ตามความ

 - ก.ย. 65 เพ่ือจ่ายเป็นค่า  - งานบริหารงานคลัง จ าเป็น

 - ไปรษณีย์ ค่าโทรเลข , ค่าธนานัติ , ดวงตราไปรษณีย์อากร 10,000

   และวัสดุอื่นๆ เป็นต้น



แบบ ผด. 2

ช่วงเวลา หน่วยงาน ก าหนด

ท่ีต้องจัดหา เจ้าของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวน(บาท) ประเภท จ านวน(บาท) ส่งมอบ

เงินนอกงบประมาณ
วิธีจัดหา หมายเหตุ

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2565

ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาหนองทุ่ม อ าเภอแก้งคร้อ  จังหวัดชัยภูมิ

ล าดับ รายการ/จ านวน(หน่วย)
งบประมาณ

31 ต.ค.64 วัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง แผนงานบริหารท่ัวไป 40,000 เจาะจง  7 วัน ตามความ

 - ก.ย. 65 เพ่ือจ่ายเป็นค่า  - งานบริหารงานคลัง จ าเป็น

 - วัสดุคอมพิวเตอร์ 40,000

    เช่น เมนบอร์ด , แมมเมอร่ีชิบ , เคร่ืองอา่นและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ

    อาร์ดดิส , เคร่ืองส ารองไฟขนาดไม่ต่ ากว่า 700 VA/400 Wath , ตลับผงหมึก

   หมึกพิมพ์เคร่ืองคอมพิวเตอร์ เป็นต้น

32 ต.ค.63 ค่าครุภัณฑ์ กองคลัง แผนงานบริหารท่ัวไป 33,900 เจาะจง  7 วัน ตามความ

 - ก.ย. 64 เพ่ือจ่ายเป็นค่า  - งานบริหารงานคลัง จ าเป็น

 ครุภัณฑ์ส านักงาน

 1.เก้าอี้ส านักงาน จ านวน 2 ตัวๆละ 3,200.-บาท 6,400

 2.ตู้เหล็ก 2 บาน จ านวน 5 หลังๆละ 5,500.-บาท 27,500

   หมึกพิมพ์เคร่ืองคอมพิวเตอร์ เป็นต้น



แบบ ผด. 2

ช่วงเวลา หน่วยงาน ก าหนด

ท่ีต้องจัดหา เจ้าของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวน(บาท) ประเภท จ านวน(บาท) ส่งมอบ

เงินนอกงบประมาณ
วิธีจัดหา หมายเหตุ

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2565

ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาหนองทุ่ม อ าเภอแก้งคร้อ  จังหวัดชัยภูมิ

ล าดับ รายการ/จ านวน(หน่วย)
งบประมาณ

33 ต.ค.64 ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองคลัง แผนงานบริหารท่ัวไป 66,000 เจาะจง  7 วัน ตามความ

 - ก.ย. 65 เพ่ือจ่ายเป็นค่า  - งานบริหารงานคลัง จ าเป็น

คอมพิวเตอร์
-จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว จ านวน 3 เคร่ือง 66,000

   -มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก(6core) โดยมีความ
   เร็วสัญญาณนาฬิกา พ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณ
   นาฬิกา ได้ในกรณีท่ีต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จ านวน 1 หน่วย
-หน่วยประมวลผลกลาย (CPU) มีหน่วยความจ า แบบ Cache Memory รวมใน
 ระดัย (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 9MB
 - มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหน่ึง หรือดี 
   กว่า ดังน้ี
   1)เป็นแผงวงจรเพ่ือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักท่ีมีหน่วยความจ า ขนาด
     ไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 
   2)มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดต้ังภายในหน่วยประมวลผลกลางแบบ
    Graphics Prosessing Unit ท่ีสามารถใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพ
   ขนาดไม่น้อยกว่า 2 Gbsinv
   3)มีหน่วยประมาวลผลเพ่ือแสดงภาพท่ีมีความสามารถในการใช้หน่วยความจ า
    หลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2GB
-มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่ามีขนาดไม่น้อยกว่า 4GB
-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1TB
 หรือชนิด Solif state Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จ านวน 1 หน่วย
-มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่าไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
-แป้นพิมพ์และเมาส์
-มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิวจ านวน 1 หน่วย



แบบ ผด. 2

ช่วงเวลา หน่วยงาน ก าหนด

ท่ีต้องจัดหา เจ้าของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวน(บาท) ประเภท จ านวน(บาท) ส่งมอบ

เงินนอกงบประมาณ
วิธีจัดหา หมายเหตุ

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2565

ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาหนองทุ่ม อ าเภอแก้งคร้อ  จังหวัดชัยภูมิ

ล าดับ รายการ/จ านวน(หน่วย)
งบประมาณ

34 ต.ค.64 ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองคลัง แผนงานบริหารท่ัวไป 18,900 เจาะจง  7 วัน ตามความ

 - ก.ย. 65 เพ่ือจ่ายเป็นค่า  - งานบริหารงานคลัง จ าเป็น

 เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) ส าหรับกระดาษ A3 18,900

   เพ่ือจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) ส าหรับกระดาษ A3 จ านวน 3 เคร่ือง
เคร่ืองละ 6,300.-บาท คุณลักษณะพ้ืนฐาน
 - ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet)
 - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
 - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด าส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 32 หน้าต่อนาที (ppm)
 หรือ 14.5 ภาพต่อนาที (ipm)
 - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีส าหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที (ppm)
หรือ 10.4 ภาพต่อนาที (ipm)
-มีช่องเช่ือมต่อ(Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

 - มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น

  - สามารถใช้ได้กับ A3,A4,Letter.Legal และ Custom

35 ต.ค.64 รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 600,000 เจาะจง ตาม ตามความ

 - ก.ย. 65 เพ่ือจ่ายเป็น     งานบริหารท่ัวไป งบประมาณ จ าเป็น

 -ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาพาหนะรับ -ส่ง เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดชัยมงคล เก่ียวกับการศึกษา 96,000
 -ค่าจ้างเหมานักการภารโรง ส าหรับศพด .วัดชัยมงคล 96,000
 -ค่าจ้างเหมานักการภารโรง ส าหรับศพด .วัดสว่างปุญญาวาส 96,000
 -ค่าจ้างเหมาผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ส าหรับศพด .วัดชัยมงคล 120,000
 -ค่าจ้างเหมาปฎิบัติงานช่วยศพด .วัดสว่างปุญญาวาส 96,000
 -ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการบุคคลในการช่วยปฏิบัติงานกองการศึกษา 96,000



แบบ ผด. 2

ช่วงเวลา หน่วยงาน ก าหนด

ท่ีต้องจัดหา เจ้าของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวน(บาท) ประเภท จ านวน(บาท) ส่งมอบ

เงินนอกงบประมาณ
วิธีจัดหา หมายเหตุ

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2565

ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาหนองทุ่ม อ าเภอแก้งคร้อ  จังหวัดชัยภูมิ

ล าดับ รายการ/จ านวน(หน่วย)
งบประมาณ

36 ต.ค.64 รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 40,000 เจาะจง  7 วัน ตามความ

 - ก.ย. 65 เพ่ือจ่ายเป็น     งานบริหารท่ัวไป จ าเป็น

 -ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ส าหรับค่าลงทะเบียนค่าเบ้ียเล้ียงค่าพาหนะฯลฯ เก่ียวกับการศึกษา 40,000

37 ต.ค.64 รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 40,000 เจาะจง  7 วัน ตามความ

 - ก.ย. 65 เพ่ือจ่ายเป็น     งานบริหารท่ัวไป จ าเป็น

 - โครงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหน่วยประสบการณ์การเรียนรู้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เก่ียวกับการศึกษา 40,000

    สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลนาหนองทุ่ม

38 ต.ค.64 โครงการเพ่ิมพูนความรู้ พัฒนาศักยภาพ และสิทธิภาพของนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 36,000 เจาะจง  7 วัน ตามความ

 - ก.ย. 65 ในสังกัด อบต.นาหนองทุ่ม จ านวน 2 ศูนย์     งานบริหารท่ัวไป จ าเป็น

เพ่ือจ่ายเป็น เก่ียวกับการศึกษา
 - ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเพ่ิมพูนความรู้ พัฒนาศักยภาพ และสิทธิภาพของนักเรียน 36,000

   ของศูนย์พัมนาเด็กเล็ก จ านวน 2 ศูนย์

39 ต.ค.64 โครงการเพ่ิมพูนความรู้ พัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพของนักเรียน จ านวน 6 โรงเรียน กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 85,000 เจาะจง  7 วัน ตามความ

 - ก.ย. 65 ในเขตพ้ืนท่ี อบต.นาหนองทุ่ม     งานบริหารท่ัวไป จ าเป็น

เพ่ือจ่ายเป็น เก่ียวกับการศึกษา
 - ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเพ่ิมพูนความรู้ พัฒนาศักยภาพ และสิทธิภาพของนักเรียน 85,000

   จ านวน 6 โรงเรียน

40 ต.ค.64 โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี 2564 กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 100,000 เจาะจง  7 วัน ตามความ

 - ก.ย. 65 เพ่ือจ่ายเป็น     งานบริหารท่ัวไป จ าเป็น

 - ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี 2564 เก่ียวกับการศึกษา 100,000



แบบ ผด. 2

ช่วงเวลา หน่วยงาน ก าหนด

ท่ีต้องจัดหา เจ้าของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวน(บาท) ประเภท จ านวน(บาท) ส่งมอบ

เงินนอกงบประมาณ
วิธีจัดหา หมายเหตุ

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2565

ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาหนองทุ่ม อ าเภอแก้งคร้อ  จังหวัดชัยภูมิ

ล าดับ รายการ/จ านวน(หน่วย)
งบประมาณ

41 ต.ค.64 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 457,095 เจาะจง  7 วัน ตามความ

 - ก.ย. 65 เพ่ือจ่ายเป็น     งานบริหารท่ัวไป จ าเป็น

  - เงินอุดหนุนอาหารกลางวัน 2 ศูนย์ เก่ียวกับการศึกษา 313,845
 - ค่าจัดการเรียนการสอนเป็นรายหัว 2 ศูนย์ 103,700
 - ค่าหนังสือเรียน 7,000
 - ค่าอุปกรณ์การเรียน 7,000
 - ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน 10,500
 - ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 15,050

42 ต.ค.64 ประเภทบ ารุงรักษาและซ่อมแซม กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 30,000 เจาะจง  7 วัน ตามความ

 - ก.ย. 65 เพ่ือจ่ายเป็น     งานบริหารท่ัวไป จ าเป็น

 - ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรพัย์สิน เก่ียวกับการศึกษา 30,000

43 ต.ค.64 ประเภทวัสดุ กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 1,118,190 เจาะจง  7 วัน ตามความ

 - ก.ย. 65 เพ่ือจ่ายเป็น     งานบริหารท่ัวไป จ าเป็น

 - ค่าวัสดุส านักงาน เก่ียวกับการศึกษา 30,000      
 - ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 10,000      
 - ค่างานบ้านงานครัว 30,000      
 - ค่าอาหารเสริม(นม) 963,190     
 - ค่าวัสดุก่อสร้าง 20,000      
 - ค่าวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 10,000      
 - ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 5,000        
 - ค่าวัสดุการเกษตร 10,000      
 - ค่าวัสดุกีฬา 10,000      
 - ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 30,000      
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44 ต.ค.64 ประเภทสาธารณูปโภค กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 90,000 เจาะจง  7 วัน ตามความ

 - ก.ย. 65 เพ่ือจ่ายเป็น     งานบริหารท่ัวไป จ าเป็น

 - ค่าไฟฟ้า เก่ียวกับการศึกษา 50,000

 - ค่าน้ าประปา 20,000

 - ค่าบริการโทรศัพท์ 20,000

45 ต.ค.64 ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 253,180 เจาะจง  7 วัน ตามความ

 - ก.ย. 65 เพ่ือจ่ายเป็น     งานบริหารท่ัวไป จ าเป็น

 - เก้าอ้ีส านักงาน จ านวน 2 ตัวๆละ 3,200.-บาท เก่ียวกับการศึกษา 6,400
 - เคร่ืองปรับอากาศแบบแขวน ขนาด 30,000 บีทียู จ านวน 6 เคร่ืองๆละ 39,700.-บาท 238,200
 - ตู้กดน้ าเย็นแบบถังคว่ าสแตนเลส 8,580

46 ต.ค.64 ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 8,900 เจาะจง  7 วัน ตามความ

 - ก.ย. 65 เพ่ือจ่ายเป็น     งานบริหารท่ัวไป จ าเป็น

 - โทรทัศน์แอลอีดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 1920 x 1080 piccel เก่ียวกับการศึกษา 8,900
ขนาด 40 น้ิว จ านวน 1 เคร่ือง ส าหรับศพด.วัดชัยมงค
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47 ต.ค.64 ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ส านักงาน กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 17,000 เจาะจง  7 วัน ตามความ

 - ก.ย. 65 เพ่ือจ่ายเป็น     งานบริหารท่ัวไป จ าเป็น

 - เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส านักงาน จ านวน 1 เคร่ืองๆละ 17,000.-บาท เก่ียวกับการศึกษา 17,000

   -มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4core) มีความเร็ว
    สัญญาฯนาฬิการไม่น้อยกว่า 3.1 GHz หรือดีกว่า 1 หน่วย
  -มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ขนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 4GB
  -มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล SATA หรือดีกว่า ขนาดความจะไม่น้อยกว่า 1 TB หรือมี Solid State Disk
   ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จ านวน 1 หน่วย
  -มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย
  -มีช่องทางเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (NetWord Interface) แบบ 10/100/1000
   Base-T หรือดีกว่าจ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
 - มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
  -มีแป้นพิมพ์และเมาส์
  -มีจอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว จ านวน 1 หน่วย
 - เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร์

48 ต.ค.63 รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ กองการศึกษา แผนงานศาสนาฯ 80,000 เจาะจง  7 วัน ตามความ

 - ก.ย. 64 เพ่ือจ่ายเป็น   งานศาสนาและวัฒนธรรม จ าเป็น

 - โครงการฝึกอบรมสัมมนา จริยธรรม และคุณธรรม ท้องถ่ิน 50,000

 - โครงการส่งเสริมประเพณีและอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถ่ิน 30,000

49 ต.ค.64 รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ ส านักปลัด แผนงานการเกษตร 200,000 เจาะจง  7 วัน ตามความ

 - ก.ย. 65 เพ่ือจ่ายเป็น งานส่งเสริมการเกษตร จ าเป็น

-โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 200,000
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50 ต.ค.64 รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ ส านักปลัด งานบริการสาธารณสุขและ 192,000 เจาะจง  7 วัน ตามความ

 - ก.ย. 65 เพ่ือจ่ายเป็น งานบริการสาธารณสุขและ จ าเป็น

 - จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข เดือนละ 8,000.-บาท 12 เดือน 2 อัตรา และงานสาธารณสุขอ่ืน 192,000

51 ต.ค.64 รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ ส านักปลัด งานบริการสาธารณสุขและ 34,000 เจาะจง  7 วัน ตามความ

 - ก.ย. 65 เพ่ือจ่ายเป็น งานบริการสาธารณสุขและ จ าเป็น

 - โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า และงานสาธารณสุขอ่ืน 34,000

52 ต.ค.64 ค่าวัสดุ ส านักปลัด งานบริการสาธารณสุขและ 100,000 เจาะจง  7 วัน ตามความ

 - ก.ย. 65 เพ่ือจ่ายเป็น งานบริการสาธารณสุขและ จ าเป็น

 - ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ และงานสาธารณสุขอ่ืน 100,000

53 ต.ค.64 รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ ส านักปลัด งานบริการสาธารณสุขและ 20,000 เจาะจง  7 วัน ตามความ

 - ก.ย. 65 เพ่ือจ่ายเป็น งานบริการสาธารณสุขและ จ าเป็น

 - การส่งเสริมการแก้ไขปัญหาในด้านอาชญากรรม โรคเอดส์ การละเมิดสิทธิเด็กและสตรี และงานสาธารณสุขอ่ืน 20,000

- การส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรีและครอบครัว 30,000

- การส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 20,000

- ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนชรา คนพิการและผู้ด้อยโอกาส 30,000
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54 ต.ค.64 รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ กองช่าง แผนงานเคหะและชุมชน 604,000 เจาะจง  7 วัน ตามความ

 - ก.ย. 65 เพ่ือจ่ายเป็น  - งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ จ าเป็น

 - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าลงทะเบียน ค่าเช่าท่ีพัก เป็นต้นฯ เคหะและชุมชน 20,000
 - ค่าธรรมเนียมต่าง เช่น จ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุฯ 384,000
   ค่ารับวารสาร,ค่ารับวารสาร ค่าธรรมเนียม ค่าถ่ายเอกสารฯลฯ
   ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลในการช่วยปฎิบัติงานประจ ารถบรรทุกกระเช้าไฟฟ้าฯ
   ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานขับเคร่ืองจักรกลขนาดเบา (รถกระเช้าไฟฟ้า)
  - ค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซม 200,000

55 ต.ค.64 รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ แผนงานเคหะและชุมชน 30,000 เจาะจง  7 วัน ตามความ

 - ก.ย. 65 เพ่ือจ่ายเป็น  - งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ จ าเป็น

 - โครงการก าจัดขยะมุลฝอย ส่ิงปฏิกูลและน้ าเสีย เคหะและชุมชน 30,000

56 ต.ค.64 ค่าวัสดุ กองช่าง แผนงานเคหะและชุมชน 165,000 เจาะจง  7 วัน ตามความ

 - ก.ย. 65 เพ่ือจ่ายเป็น  - งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ จ าเป็น

 - ค่าวัสดุส านักงาน เคหะและชุมชน 30,000
 - ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 30,000
 - ค่าวัสดุก่อสร้าง 30,000
 - ค่าวัสดุยานพาหนะ 15,000
 - ค่าวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 30,000
 - ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 30,000

 

57 ต.ค.64 ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน กองช่าง แผนงานเคหะและชุมชน 5,900 เจาะจง  7 วัน ตามความ

 - ก.ย. 65 เพ่ือจ่ายเป็น  - งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ จ าเป็น

 - ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จ านวน 1 หลังๆละ 5,900.-บาท เคหะและชุมชน 5,900
1.มีมือจับชนิดบิด
2.มีแผ่นช้ันปรับระดับ 3 ช้ัน

3.คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)
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58 ต.ค.64 ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง กองช่าง แผนงานเคหะและชุมชน 10,000 เจาะจง  7 วัน ตามความ

 - ก.ย. 65 เพ่ือจ่ายเป็น  - งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ จ าเป็น

 เคร่ืองเช่ือม เคหะและชุมชน 10,000
-เพ่ือจัดซ้ือเคร่ืองเช่ือม INVERTER จ านวน 10,000.-บาท
คุณสมบัติพ้ืนฐาน

1.เทคโนยี IGBT กระแสไฟคงท่ี ออกเต็มก าลัง ไม่มีสะดุด อายุการใช้งานนาน

2.ระบบ Hot stort ช่วยเพ่ิมกระแสในการเร่ิมต้นเช่ือมจุดอาร์กได้สะดวก รวดเร็ว

3.ฟลักซ์ของลวดให้ซึมลึกไปในช้ินงานมากข้ึน

4.มีระบบ Anti stick ช่วยป้องกันไฟดูด ขณะเปล่ียนลวดเช่ือมและไม่อาร์กช้ินงานเวลาหยุด

5.มีระบบป้องกันตัวเคร่ืองช็อตจากแรงดันไฟฟ้าท่ีตก หรือเกินก าลัง

6.สามารถใช้กับสายเช่ือมได้ 100 เมตร โดยท่ีกระแสไฟไม่ตก

7.เช่ือมได้แม่นย า ตอบโจทย์การใช้งานต่อเน่ือง

8.ได้รับฉลากประหยัดพลังงาน ประสิทธิภาพสูงเบอร์ 5

59 ต.ค.64 ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง กองช่าง แผนงานเคหะและชุมชน 30,000 เจาะจง  7 วัน ตามความ

 - ก.ย. 65 เพ่ือจ่ายเป็น  - งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ จ าเป็น

เคร่ืองตัดคอนกรีต เคหะและชุมชน 30,000
เคร่ืองตัดคอนกรีต พร้อมเคร่ืองยนต์เบนซิน 9 แรงม้า ขนาด 14 น้ิว

1.เหมาะส าหรับหน้างานตัดคอนกรีตหรือพ้ืนปูนและเซาะร่องถนน

2.ใช้งานได้ท้ังใบตัด ไฟเบอร์กลาส และใบตัดเพชร

3.ประกอบร่วมกับเคร่ืองยนต์ 9 แรงม้า (เบนซิน)

4.ผลิตจากวัสดุคุณภาพดี ผลิตโดยฝีมือคนไทย

5.สามารถปรับความลึกของใบตัดได้ พร้อมถังบรรจุน้ าหล่อเล้ียงใบตัด

6.ระบายความร้อนใบตัดด้วยน้ า

7.ขนาด 14 น้ิว



แบบ ผด. 2

ช่วงเวลา หน่วยงาน ก าหนด

ท่ีต้องจัดหา เจ้าของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวน(บาท) ประเภท จ านวน(บาท) ส่งมอบ

เงินนอกงบประมาณ
วิธีจัดหา หมายเหตุ

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2565

ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาหนองทุ่ม อ าเภอแก้งคร้อ  จังหวัดชัยภูมิ

ล าดับ รายการ/จ านวน(หน่วย)
งบประมาณ

60 ต.ค.64 ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง กองช่าง แผนงานเคหะและชุมชน 6,400 เจาะจง  7 วัน ตามความ

 - ก.ย. 65 เพ่ือจ่ายเป็น  - งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ จ าเป็น

เล่ือยวงเดือนไฟฟ้า แบบมือถือ เคหะและชุมชน 6,400
เล่ือยวงเดือนไฟฟ้า แบบมือถือ ขนาด 8 น้ิว

1.ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 1,100 วัตต์ ความเร็วรอบไม่น้อยกว่า 4,000รอบ/นาที

2.ตัดไม้ได้หนา ไม่น้อยกว่า 65 มิลลิเมตร

3.ขนาดท่ีก าหนดเป็นเส้นผ่าศูนย์กลางของใบเล้ือยข้ันต่ า

61 ต.ค.64 ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ส านักงาน กองช่าง แผนงานเคหะและชุมชน 17,000 เจาะจง  7 วัน ตามความ

 - ก.ย. 65 เพ่ือจ่ายเป็น  - งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ จ าเป็น

 - เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส านักงาน จ านวน 1 เคร่ืองๆละ 17,000.-บาท เคหะและชุมชน 17,000

   -มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4core) มีความเร็ว
    สัญญาฯนาฬิการไม่น้อยกว่า 3.1 GHz หรือดีกว่า 1 หน่วย
  -มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ขนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 4GB
  -มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล SATA หรือดีกว่า ขนาดความจะไม่น้อยกว่า 1 TB หรือมี Solid State Disk
   ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จ านวน 1 หน่วย
  -มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย
  -มีช่องทางเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (NetWord Interface) แบบ 10/100/1000
   Base-T หรือดีกว่าจ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
 - มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
  -มีแป้นพิมพ์และเมาส์
  -มีจอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว จ านวน 1 หน่วย
 - เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร์



แบบ ผด. 2

ช่วงเวลา หน่วยงาน ก าหนด

ท่ีต้องจัดหา เจ้าของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวน(บาท) ประเภท จ านวน(บาท) ส่งมอบ

เงินนอกงบประมาณ
วิธีจัดหา หมายเหตุ

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2565

ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาหนองทุ่ม อ าเภอแก้งคร้อ  จังหวัดชัยภูมิ

ล าดับ รายการ/จ านวน(หน่วย)
งบประมาณ

62 ต.ค.64 ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ส านักงาน กองช่าง แผนงานเคหะและชุมชน 9,500 เจาะจง  7 วัน ตามความ

 - ก.ย. 65 เพ่ือจ่ายเป็น  - งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ จ าเป็น

 - เคร่ืองพิมพ์มัลติฟังก์ช่ันอิงค์เจ็ท จ านวน 1 เคร่ือง เคหะและชุมชน 9,500

คุณลักษณะพ้ืนฐาน
1.ให้งานพิมพ์คุณภาพสูง คมชัด ด้วยความละเอียดในการพิมพ์ 1,200 x 4}800 dpj
หยดหมึก 1.5 พิโคลิตร
2.ความเร็วในการพิมพ์เอกสาร ขาว-ด า/สี 35/27 แผ่นต่อนาที (Fast Mode),22/20 (ISO)
ขนาด A4 
3.ความเร็วในการพิมพ์แผ่นแรก 6 วินาที รวดเร็วทันใจ
4.ความเร็วในการถ่ายเอกสาร ขาว-ด า/สี 12/9 แผ่นต่อนาที (ISO) ถ่ายเอกสารได้ถึงขนาด A4
5.ความละเอียดในการสแกน สูงสุด 19,200 x 19,200 pdp (interpolated)
6.ความเร็วในการแฟก์ 9 วินาทีต่อแผ่น,PC Fax รับและส่ง(Mac ได้เฉพาะส่งเท่าน้ัน)

7.พิมพ์สองหน้าอัตโนมัติ ไม่ต้องเสียเวลาพลิกกระดาษ

8.หน้าจอ LCD ระบบสัมผัส ขนาด 2.7 น้ิว สามารถส่ังพิมพ์ข้อมูลท่ีหน้าจอได้ทันที

9.ถาดป้อนกระดาษมาตรฐาน รองรับ 250 แผ่น ใส่ได้ถึงขนาด A3 มีช่องใส่กระดาษด้วยมือ

ทีละแผ่นด้านหลัง (Bypass Tray)

10.หน่วยค าวามจ ามาตรฐาน 128 MB

11.รองรับ Direct Print ผ่าน USB Flash Memory (JPEG)

12.สามารถเช่ือมต่อผ่าน WiFi Direct Print,Mobile Print : Brother iPrit$Scan.Apple AirPrint

Mopria.และ Google Cloud Print

13.ใช้งานร่วมกับหมึกพิมพ์องิค์เจ็ทแยก 4 สี LC-3617 BK/C/M/Y หรือ LC-3619

XLBK/SLBK/SLC/XLM/SLY เพ่ือประสิทธิภาพงานพิมพ์ท่ีสูงสุด



แบบ ผด. 2

ช่วงเวลา หน่วยงาน ก าหนด

ท่ีต้องจัดหา เจ้าของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวน(บาท) ประเภท จ านวน(บาท) ส่งมอบ

เงินนอกงบประมาณ
วิธีจัดหา หมายเหตุ

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2565

ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาหนองทุ่ม อ าเภอแก้งคร้อ  จังหวัดชัยภูมิ

ล าดับ รายการ/จ านวน(หน่วย)
งบประมาณ

63 ต.ค.64 ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภทอาคารต่างๆ กองช่าง แผนงานเคหะและชุมชน 105,700 เจาะจง 150 วัน ตามความ

 - ก.ย. 65 เพ่ือจ่ายเป็นค่า  - งานไฟฟ้าถนน จ าเป็น

 - โครงการต่อเติมหลังคากันสาดด้านหน้าโรงครัวและโดม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดชัยมงคล หมู่ท่ี 2 105,700

   ลักษณะงาน
        - งานต่อเติมหลังคากันสาดด้านหน้าโรงครัวและโดม ศพด.วัดชัยมงคล บ้านหนองรวก ม.2
  ขนาดด าเนินการ กว้าง 4.40 เมตร ยาว 16.50 เมตร รายละเอียดตามแบบ อบต.ก าหนด
  พร้อมป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย
  (เป็นไปตามแผนพัฒนทอ้งถ่ิน ปี พ.ศ.2561-2565 เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 หน้าท่ี 186โครงการท่ี 202 (กองการศึกษาฯ)

64 ต.ค.64 ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภทอาคารต่างๆ กองช่าง แผนงานเคหะและชุมชน 334,000 เจาะจง 150 วัน ตามความ

 - ก.ย. 65 เพ่ือจ่ายเป็นค่า  - งานไฟฟ้าถนน จ าเป็น

 - โครงกาปรับปรุงอาคารศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรเพ่ือจัดท าเป็นส านักงานป้องกันฯ 334,000

  ลักษณะงาน - งานปรับปรุงอาคาร ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 14.00 เมตร
                  รายละเอียดตามแบบอบต.ก าหนด พร้อมป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย
  (เป็นไปตามแผนพัฒนทอ้งถ่ิน ปี พ.ศ.2561-2565 เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 หน้าท่ี 178โครงการท่ี 192

65 ต.ค.64 ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภทอาคารต่างๆ กองช่าง แผนงานเคหะและชุมชน 117,700 เจาะจง 150 วัน ตามความ

 - ก.ย. 65 เพ่ือจ่ายเป็นค่า  - งานไฟฟ้าถนน จ าเป็น

 - โครงกาปรับปรุงอาคารศพด.วัดสว่างปุญญาวาส บ้านโคกล่าม ม.8 117,700

  ลักษณะงาน - ขนาดกว้าง 5.10 เมตร ยาว 18.50 เมตร
                  รายละเอียดตามแบบอบต.ก าหนด พร้อมป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย
  (เป็นไปตามแผนพัฒนทอ้งถ่ิน ปี พ.ศ.2561-2565 เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 หน้าท่ี 191 โครงการท่ี 211 (กองการศึกษา)



แบบ ผด. 2

ช่วงเวลา หน่วยงาน ก าหนด

ท่ีต้องจัดหา เจ้าของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวน(บาท) ประเภท จ านวน(บาท) ส่งมอบ

เงินนอกงบประมาณ
วิธีจัดหา หมายเหตุ

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2565

ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาหนองทุ่ม อ าเภอแก้งคร้อ  จังหวัดชัยภูมิ

ล าดับ รายการ/จ านวน(หน่วย)
งบประมาณ

66 ต.ค.64 ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง กองช่าง แผนงานเคหะและชุมชน 231,000 เจาะจง 60 วัน ตามความ

 - ก.ย. 65 เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปการ  - งานไฟฟ้าถนน จ าเป็น

 - โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายข้างสระน้ าสาธารณะประโยชน์ หมู่ท่ี 19 บ้านโคกล่ามพัฒนา 231,000

   ลักษณะงาน - งานก่อสร้างถนนถนนคสล.สายข้างสระน้ าสาธารณะประโยชน์ หมู่ท่ี 19 บ้านโคกล่ามพัฒนา

                    ขนาดด าเนินการ กว้าง 5.00 เมตร ยาว 70  เมตร หนา 0.15 เมตร
                    หรือมีพ้ืนท่ีคสล.ไม่น้อยกว่า 350 ตรม. รายละเอียดตามแบบ
                   และอบต.ก าหนด  พร้อมป้ายโครงการตามแบบมาตรฐาน 
  (เป็นไปตามแผนพัฒนทอ้งถ่ิน ปี พ.ศ.2561-2565 เพ่ิมเติมคร้ังท่ี 2 หน้าท่ี 72 โครงการท่ี 37 )

67 ต.ค.64 ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง กองช่าง แผนงานเคหะและชุมชน 217,000 เจาะจง 60 วัน ตามความ

 - ก.ย. 65 เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปการ  - งานไฟฟ้าถนน จ าเป็น

 - โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายโนนส้มโฮง-หนองผือ หมู่ท่ี 3 บ้านนาหนองทุ่ม 217,000

   ลักษณะงาน - งานก่อสร้างถนนคสล.สายโนนส้มโฮง-หนองผือ หมู่ท่ี 3 บ้านนาหนองทุ่ม
                    ขนาดด าเนินการ กว้าง 4.00 เมตร ยาว 84 เมตร หนา 0.15 เมตร
                   หรือมีพ้ืนท่ี คสล.ไม่น้อยกว่า 336 ตรม. รายละเอียดตามแบบอบต.ก าหนด
  (เป็นไปตามแผนพัฒนทอ้งถ่ิน ปี พ.ศ.2561-2565 เพ่ิมเติมคร้ังท่ี 2 หน้าท่ี 54 โครงการท่ี 7 )

68 ต.ค.64 ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง กองช่าง แผนงานเคหะและชุมชน 217,000 เจาะจง 60 วัน ตามความ

 - ก.ย. 65 เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปการ  - งานไฟฟ้าถนน จ าเป็น

 - โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายคุ้มท่าขาม หมู่ท่ี 13 บ้านนาแกใต้ 217,000

   ลักษณะงาน - งานก่อสร้างถนนคสล.ถนนคสล.สายคุ้มท่าขาม หมู่ท่ี 13 บ้านนาแกใต้
                    ขนาดด าเนินการ กว้าง 4.00 เมตร ยาว 84 เมตร หนา 0.15 เมตร
                   หรือมีพ้ืนท่ี คสล.ไม่น้อยกว่า 336 ตรม. รายละเอียดตามแบบอบต.ก าหนด
  (เป็นไปตามแผนพัฒนทอ้งถ่ิน ปี พ.ศ.2561-2565 เพ่ิมเติมคร้ังท่ี 2 หน้าท่ี 64 โครงการท่ี 22 )



แบบ ผด. 2

ช่วงเวลา หน่วยงาน ก าหนด

ท่ีต้องจัดหา เจ้าของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวน(บาท) ประเภท จ านวน(บาท) ส่งมอบ

เงินนอกงบประมาณ
วิธีจัดหา หมายเหตุ

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2565

ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาหนองทุ่ม อ าเภอแก้งคร้อ  จังหวัดชัยภูมิ

ล าดับ รายการ/จ านวน(หน่วย)
งบประมาณ

69 ต.ค.64 ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง กองช่าง แผนงานเคหะและชุมชน 217,000 เจาะจง 60 วัน ตามความ

 - ก.ย. 65 เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปการ  - งานไฟฟ้าถนน จ าเป็น

 - โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายนาตาแก้ว หมู่ท่ี 10 บ้านนาแกเหนือ 217,000

   ลักษณะงาน - งานก่อสร้างถนนคสล.สายนาตาแก้ว หมู่ท่ี 10 บ้านนาแกเหนือ
                    ขนาดด าเนินการ กว้าง 4.00 เมตร ยาว 84 เมตร หนา 0.15 เมตร
                   หรือมีพ้ืนท่ี คสล.ไม่น้อยกว่า 336 ตรม. รายละเอียดตามแบบอบต.ก าหนด
  (เป็นไปตามแผนพัฒนทอ้งถ่ิน ปี พ.ศ.2561-2565 เพ่ิมเติมคร้ังท่ี 2 หน้าท่ี 62 โครงการท่ี 19 )

70 ต.ค.64 ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง กองช่าง แผนงานเคหะและชุมชน 217,000 เจาะจง 60 วัน ตามความ

 - ก.ย. 65 เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปการ  - งานไฟฟ้าถนน จ าเป็น

 - โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านโนนสง่า-คุ้มภูโค้ง หมู่ท่ี 12 บ้านโนนสง่า 217,000

   ลักษณะงาน - งานก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านโนนสง่า-คุ้มภูโค้ง หมู่ท่ี 12 บ้านโนนสง่า
                    ขนาดด าเนินการ กว้าง 4.00 เมตร ยาว 84 เมตร หนา 0.15 เมตร
                   หรือมีพ้ืนท่ี คสล.ไม่น้อยกว่า 336 ตรม. รายละเอียดตามแบบอบต.ก าหนด
  (เป็นไปตามแผนพัฒนทอ้งถ่ิน ปี พ.ศ.2561-2565 เพ่ิมเติมคร้ังท่ี 2 หน้าท่ี 63 โครงการท่ี 21 )

71 ต.ค.64 ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง กองช่าง แผนงานเคหะและชุมชน 168,000 เจาะจง 60 วัน ตามความ

 - ก.ย. 65 เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปการ  - งานไฟฟ้าถนน จ าเป็น

 - โครงการ ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านหนองรวกพัฒนา-ห้วยอีด่าน หมู่ท่ี 18 บ้านหนองรวกพัฒนา 168,000

   ลักษณะงาน - งานก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านหนองรวกพัฒนา-ห้วยอีด่าน หมู่ท่ี 18
                   ขนาดด าเนินการ กว้าง 5.00 เมตร ยาว 51 เมตร หนา 0.15 เมตร
                       หรือพ้ืนท่ี คสล .ไม่น้อยกว่า 255 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย
                  รายละเอียดตามแบบอบต.ก าหนด 
  (เป็นไปตามแผนพัฒนทอ้งถ่ิน ปี พ.ศ.2561-2565 เพ่ิมเติมคร้ังท่ี 2 หน้าท่ี 70 โครงการท่ี 33 )



แบบ ผด. 2

ช่วงเวลา หน่วยงาน ก าหนด

ท่ีต้องจัดหา เจ้าของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวน(บาท) ประเภท จ านวน(บาท) ส่งมอบ

เงินนอกงบประมาณ
วิธีจัดหา หมายเหตุ

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2565

ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาหนองทุ่ม อ าเภอแก้งคร้อ  จังหวัดชัยภูมิ

ล าดับ รายการ/จ านวน(หน่วย)
งบประมาณ

72 ต.ค.63 ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง กองช่าง แผนงานเคหะและชุมชน 211,000 เจาะจง  7 วัน ตามความ

 - ก.ย. 64 เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปการ  - งานไฟฟ้าถนน จ าเป็น

 - โครงการ ก่อสร้างถนนคสล.สายป่าช้าสาธารณะ-ล าห้วยอีง่อง หมู่ท่ี 9 บ้านนาหนองทุ่มใต้ 211,000

  ลักษณะงาน - ขนาดด าเนินการ กว้าง 5.00 เมตร ยาว 64 เมตร หนา 0.15 เมตร
                   หรือมีพ้ืนท่ี คสล.ไม่น้อยกว่า 320 ตรม. รายละเอียดตามอบต.ก าหนด
                    พร้อมป้ายโครงการตามแบบมาตรฐาน จ านวน 1 ป้าย
  (เป็นไปตามแผนพัฒนทอ้งถ่ิน ปี พ.ศ.2561-2565 เพ่ิมเติมคร้ังท่ี 2 หน้าท่ี 62 โครงการท่ี 18 )

73 ต.ค.64 ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง กองช่าง แผนงานเคหะและชุมชน 217,000 เจาะจง  7 วัน ตามความ

 - ก.ย. 65 เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปการ  - งานไฟฟ้าถนน จ าเป็น

 - โครงการ ก่อสร้างถนนคสล.สายภายในชุมชนหินผาฟ้าน้ า หมู่ท่ี 17 บ้านนาแกท่าขอนยูง 217,000

  ลักษณะงาน - ขนาดด าเนินการ กว้าง 4.00 เมตร ยาว 84 เมตร หนา 0.15 เมตร
                   หรือมีพ้ืนท่ี คสล.ไม่น้อยกว่า 336 ตรม. รายละเอียดตามอบต.ก าหนด
                    พร้อมป้ายโครงการตามแบบมาตรฐาน จ านวน 1 ป้าย
  (เป็นไปตามแผนพัฒนทอ้งถ่ิน ปี พ.ศ.2561-2565 เพ่ิมเติมคร้ังท่ี 2 หน้าท่ี 65 โครงการท่ี 25 )

74 ต.ค.64 ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง กองช่าง แผนงานเคหะและชุมชน 150,000 เจาะจง  7 วัน ตามความ

 - ก.ย. 65 เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปการ  - งานไฟฟ้าถนน จ าเป็น

 - โครงการ ก่อสร้างถนนคสล.สายภายในหมู่บ้านนาล้อม หมู่ท่ี 15 บ้านนาล้อม 150,000

  ลักษณะงาน - ขนาดด าเนินการ กว้าง 4.00 เมตร ยาว 58 เมตร หนา 0.15 เมตร
                   หรือมีพ้ืนท่ี คสล.ไม่น้อยกว่า 232 ตรม. รายละเอียดตามอบต.ก าหนด
                    พร้อมป้ายโครงการตามแบบมาตรฐาน จ านวน 1 ป้าย
  (เป็นไปตามแผนพัฒนทอ้งถ่ิน ปี พ.ศ.2561-2565 เพ่ิมเติมคร้ังท่ี 2 หน้าท่ี 68 โครงการท่ี 29 )



แบบ ผด. 2

ช่วงเวลา หน่วยงาน ก าหนด

ท่ีต้องจัดหา เจ้าของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวน(บาท) ประเภท จ านวน(บาท) ส่งมอบ

เงินนอกงบประมาณ
วิธีจัดหา หมายเหตุ

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2565

ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาหนองทุ่ม อ าเภอแก้งคร้อ  จังหวัดชัยภูมิ

ล าดับ รายการ/จ านวน(หน่วย)
งบประมาณ

75 ต.ค.64 ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง กองช่าง แผนงานเคหะและชุมชน 217,000 เจาะจง  7 วัน ตามความ

 - ก.ย. 65 เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปการ  - งานไฟฟ้าถนน จ าเป็น

 - โครงการ ก่อสร้างถนนคสล.สายล าห้วยใหญ่-แยกดงพอง,นกเขาทอง หมู่ท่ี 14 บ้านโนนรัง 217,000

  ลักษณะงาน - ขนาดด าเนินการ กว้าง 4.00 เมตร ยาว 84 เมตร หนา 0.15 เมตร
                   หรือมีพ้ืนท่ี คสล.ไม่น้อยกว่า 336 ตรม. รายละเอียดตามอบต.ก าหนด
                    พร้อมป้ายโครงการตามแบบมาตรฐาน จ านวน 1 ป้าย
  (เป็นไปตามแผนพัฒนทอ้งถ่ิน ปี พ.ศ.2561-2565 เพ่ิมเติมคร้ังท่ี 2 หน้าท่ี 66 โครงการท่ี 26 )

76 ต.ค.64 ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง กองช่าง แผนงานเคหะและชุมชน 217,000 เจาะจง  7 วัน ตามความ

 - ก.ย. 65 เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปการ  - งานไฟฟ้าถนน จ าเป็น

 - โครงการ ก่อสร้างถนนคสล.สายเลียบล าห้วยใหญ่ หมู่ท่ี 11 บ้านนาหนองทุ่มกลาง 217,000

  ลักษณะงาน - ขนาดด าเนินการ กว้าง 4.00 เมตร ยาว 84 เมตร หนา 0.15 เมตร
                   หรือมีพ้ืนท่ี คสล.ไม่น้อยกว่า 336 ตรม. รายละเอียดตามอบต.ก าหนด
                    พร้อมป้ายโครงการตามแบบมาตรฐาน จ านวน 1 ป้าย
  (เป็นไปตามแผนพัฒนทอ้งถ่ิน ปี พ.ศ.2561-2565 เพ่ิมเติมคร้ังท่ี 2 หน้าท่ี 61 โครงการท่ี 17 )

77 ต.ค.64 เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค กองช่าง แผนงานเคหะและชุมชน 240,000 เจาะจง 60 วัน ตามความ

 - ก.ย. 65  - โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล.ถนนภายในหมู่บ้านโคกล่าม หมู่ท่ี 8  - งานไฟฟ้าถนน จ าเป็น

 ลักษณะงาน  - ขนาดด าเนินการ ขนาดท่อระบายน้ า คสล.0.40x1.00 เมตร มอก.(128-2528) 240,000

                   ช้ัน 3 จ านวน 83 ท่อน บ่อพัก 9 บ่อ ความยาวท้ังส้ิน 90 เมตร
                  พร้อมป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบ อบต.ก าหนด
  (เป็นไปตามแผนพัฒนทอ้งถ่ิน ปี พ.ศ.2561-2565 เพ่ิมเติมคร้ังท่ี 2 หน้าท่ี 151 โครงการท่ี 146 )



แบบ ผด. 2

ช่วงเวลา หน่วยงาน ก าหนด

ท่ีต้องจัดหา เจ้าของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวน(บาท) ประเภท จ านวน(บาท) ส่งมอบ

เงินนอกงบประมาณ
วิธีจัดหา หมายเหตุ

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2565

ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาหนองทุ่ม อ าเภอแก้งคร้อ  จังหวัดชัยภูมิ

ล าดับ รายการ/จ านวน(หน่วย)
งบประมาณ

78 ต.ค.64 ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง กองช่าง แผนงานเคหะและชุมชน 240,000 เจาะจง 60 วัน ตามความ

 - ก.ย. 65 เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค  - งานไฟฟ้าถนน จ าเป็น

 - โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล.ถนนภายในหมู่บ้านหนองไผ่ล้อม หมู่ท่ี 6 240,000

 ลักษณะงาน  - ขนาดด าเนินการ ขนาดท่อระบายน้ า คสล.0.40x1.00 เมตร มอก.(128-2528)
                   ช้ัน 3 จ านวน 83 ท่อน บ่อพัก 9 บ่อ ความยาวท้ังส้ิน 90 เมตร
                  พร้อมป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบ อบต.ก าหนด
  (เป็นไปตามแผนพัฒนทอ้งถ่ิน ปี พ.ศ.2561-2565 เพ่ิมเติมคร้ังท่ี 2 หน้าท่ี 149 โครงการท่ี 144 )

79 ต.ค.64 ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง กองช่าง แผนงานเคหะและชุมชน 230,000 เจาะจง 60 วัน ตามความ

 - ก.ย. 65 เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค  - งานไฟฟ้าถนน จ าเป็น

 - โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้น คสล.ล าห้วยนา ช่วงท่ีนานางบัวพิศ คล้ายชัยภูมิ หมู่ท่ี 10 230,000

 ลักษณะ - ขนาดด าเนินการ กว้าง 3 เมตร X 3.00 เมตร ผนังข้างสูง 2.50 เมตร 
            พร้อมป้ายโครงการ  จ านวน 1 ป้าย 
  (เป็นไปตามแผนพัฒนทอ้งถ่ิน ปี พ.ศ.2561-2565 เพ่ิมเติมคร้ังท่ี 2 หน้าท่ี 155 โครงการท่ี 154 )

80 ต.ค.64 ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง กองช่าง แผนงานเคหะและชุมชน 300,000 เจาะจง 60 วัน ตามความ

 - ก.ย. 65 เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค  - งานไฟฟ้าถนน จ าเป็น

 - โครงการขุดสระน้ าสาธารณะประโยชน์ หมู่ท่ี 4 บ้านนกเขาทอง 300,000

 ลักษณะ - งานขุดสระน้ าสาธารณะประโยชน์ หมู่ท่ี 4 บ้านนกเขาทอง ขนาดปากกว้าง 35 เมตร
ยาว 75 เมตร ลึก 4.00 เมตร หรือปริมาณคิวดินขุดไม่น้อยกว่า 8,804 ลบม.พร้อมป้ายโครงการฯ
  (เป็นไปตามแผนพัฒนทอ้งถ่ิน ปี พ.ศ.2561-2565 เพ่ิมเติมคร้ังท่ี 2 หน้าท่ี 182 โครงการท่ี 198 )



แบบ ผด. 2

ช่วงเวลา หน่วยงาน ก าหนด

ท่ีต้องจัดหา เจ้าของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวน(บาท) ประเภท จ านวน(บาท) ส่งมอบ

เงินนอกงบประมาณ
วิธีจัดหา หมายเหตุ

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2565

ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาหนองทุ่ม อ าเภอแก้งคร้อ  จังหวัดชัยภูมิ

ล าดับ รายการ/จ านวน(หน่วย)
งบประมาณ

 

                        ลงช่ือ ..........................................................ผู้รายงาน

                                          ( นางสาวบรรจง  เชยชัยภูมิ )

                                                 หัวหน้าเจ้าหน้าท่ี                  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลนาหนองทุ่ม

             นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาหนองทุ่ม

                                                                                              ( นางทัศนียา พงษ์ธนู )

                                                                            เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ รักษาการเจ้าหน้าท่ี

 วันท่ี 1 ตุลาคม 2562

ลงช่ือ........................................................

                       ( นางสาวสุภาวิสาร์  มูลปลา )

              ลงช่ือ........................................................

                         ( นายสุริยา   ฝ่ายสูนย์ )

                                                                            ลงช่ือ ......................................................ผู้จัดท า



แบบ ผด. 2

ช่วงเวลา หน่วยงาน ก าหนด

ท่ีต้องจัดหา เจ้าของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวน(บาท) ประเภท จ านวน(บาท) ส่งมอบ

เงินนอกงบประมาณ
วิธีจัดหา หมายเหตุ

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2565

ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาหนองทุ่ม อ าเภอแก้งคร้อ  จังหวัดชัยภูมิ

ล าดับ รายการ/จ านวน(หน่วย)
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