
ล ำดับ ช่วงเวลำท่ี รำยกำร/จ ำนวน (หน่วย) หน่วยงำน วิธีกำรจัดหำ ก ำหนด หมำยเหตุ
ท่ี ต้องเร่ิมจัดหำ เจ้ำของเงิน แผนงำน/งำน/โครงกำร จ ำนวน(บำท) ประเภท จ ำนวน(บำท) ส่งมอบ(วัน)
1 ต.ค.64-ก.ย.65 จ้ำงเหมำบริกำรถ่ำยเอกสำร เข้ำเล่ม ส ำนักงำนปลัด แผนงำนบริหำรท่ัวไป 30,000.00    เจำะจง 365 ตำมควำมจ ำเป็นตลอดปี
2 ต.ค.64-ก.ย.65 จ้ำงเหมำบริกำรเช่ำเคร่ืองถ่ำยเอกสำร " " 48,000.00    เจำะจง 365 แบ่งเป็นงวดงำน
3 ต.ค.64-ม.ค.65 ค่ำใช้จ่ำยในกำรเลือกต้ังท่ัวไป " " 500,000.00 เจำะจง 5 ตำมรำยละเอียดโครงกำร
4 ก.พ.-65 โครงกำรอบรมคุณธรรม จริยธรรม " " 15,000.00    เจำะจง 5 ตำมรำยละเอียดโครงกำร
5 ต.ค.64-ก.ย.65 วัสดุส ำนักงำน ส ำนักงำนปลัด แผนงำนบริหำรท่ัวไป 70,000.00    เจำะจง 5 ตำมควำมจ ำเป็นตลอดปี
6 ต.ค.64-ก.ย.65 วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง " " 5,000.00      เจำะจง 5 ตำมควำมจ ำเป็นตลอดปี
7 ต.ค.64-ก.ย.65 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน " " 80,000.00    เจำะจง 5 ตำมควำมจ ำเป็นตลอดปี
8 ต.ค.64-ก.ย.65 วัสดุคอมพิวเตอร์ " " 70,000.00    เจำะจง ตำมควำมจ ำเป็นตลอดปี
9 ต.ค.64-ก.ย.65 ค่ำเช่ำสัญญำณอินเตอร์เน็ต " " 93,732.00    เจำะจง 365 แบ่งเป็นงวดงำน
10 ต.ค.64-ก.ย.65 เคร่ืองพิมพ์multifunctionแบบฉีดหมึก " " 7,500.00      เจำะจง ตำมควำมจ ำเป็นตลอดปี
11 ต.ค.64-ก.ย.65 จ้ำงเหมำช่วยงำนป้องกันและบรรเทำ " แผนงำนรักษำควำมสงบ 42,000.00    เจำะจง 5 แบ่งเป็นงวดงำน

สำธำรณภัย ภำยใน
12 ต.ค.64-ก.ย.65 วัสดุเคร่ืองดับเพลิง " แผนงำนรักษำควำมสงบ 20,000.00    เจำะจง 5 ตำมควำมจ ำเป็นตลอดปี

ภำยใน
13 ต.ค.64-ก.ย.65 วัสดุจรำจร " แผนงำนรักษำควำมสงบ 5,000.00      เจำะจง 5 ตำมควำมจ ำเป็นตลอดปี

ภำยใน
14 ธ.ค.64-ม.ค.65 โครงกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุทำง " แผนงำนรักษำควำมสงบ 10,000.00    เจำะจง 5 ตำมรำยละเอียดโครงกำร

ถนนช่วงเทศกำลปีใหม่ ภำยใน
15 ก.พ.-มี.ค.65 โครงกำรฝึกอบรมชุดปฏิบัติกำรจิตอำสำ " แผนงำนรักษำควำมสงบ 60,000.00    เจำะจง 5 ตำมรำยละเอียดโครงกำร

ภัยพิบัติประจ ำ อบต.หนองสูงใต้ ภำยใน

                                                                                                                                                           แบบ ผด .2
แผนกำรจัดหำพัสดุ  ประจ ำปีงบประมำณ  2565

ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองสูงใต้
งบประมำณ เงินนอกงบประมำณ



ล ำดับ ช่วงเวลำท่ี รำยกำร/จ ำนวน (หน่วย) หน่วยงำน วิธีกำรจัดหำ ก ำหนด หมำยเหตุ
ท่ี ต้องเร่ิมจัดหำ เจ้ำของเงิน แผนงำน/งำน/โครงกำร จ ำนวน(บำท) ประเภท จ ำนวน(บำท) ส่งมอบ(วัน)
16 ก.พ.-65 โครงกำรเสริมสร้ำงศักยภำพชุมชนด้ำน " แผนงำนรักษำควำมสงบ 10,000.00    เจำะจง 5 ตำมรำยละเอียดโครงกำร

กำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย ภำยใน
17 ต.ค.64-ก.ย.65 วัสดุวิทยำศำสตร์และกำรแพทย์ " แผนงำนสำธำรณสุข 37,000.00    เจำะจง 5 ตำมควำมจ ำเป็นตลอดปี
18 ต.ค.64-ก.ย.65 เคร่ืองวัดควำมดัน(แบบดิจิตอล) " แผนงำนสำธำรณสุข 6,000.00      เจำะจง 5 ตำมควำมจ ำเป็นตลอดปี
19 ต.ค.64-ก.ย.65 จ้ำงเหมำบริกำรกำรแพทย์ฉุกเฉิน " แผนงำนสำธำรณสุข 292,200.00  เจำะจง 365 แบ่งเป็นงวดงำน
20 ก.พ.-เม.ย.65 โครงกำรสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยฯ " " 25,000.00    เจำะจง 5 ตำมรำยละเอียดโครงกำร
21 ต.ค.64-ก.ย.65 โครงกำรส่งเสริมสนับสนุนศักยภำพ " แผนงำนสังคมสงเครำะห์ 40,000.00    เจำะจง 5 ตำมรำยละเอียดโครงกำร

โรงเรียนผู้สูงอำยุ
22 เม.ย.-65 โครงกำรส่งเสริมสุขภำพผู้สูงอำยุด้ำน " แผนงำนสังคมสงเครำะห์ 80,000.00    เจำะจง 5 ตำมรำยละเอียดโครงกำร

สันทนำกำรและกำรมีส่วนร่วม
23 ต.ค.64-ก.ย.65 โครงกำรส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรขยะ " แผนงำนเคหะและชุมชน 20,000.00    เจำะจง ตำมรำยละเอียดโครงกำร

แบบมีส่วนร่วม
24 ส.ค.-ก.ย.65 โครงกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำ " แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็ง 20,000.00    เจำะจง ตำมรำยละเอียดโครงกำร

เสพติด
25 ก.พ.-มี.ค.65 โครงกำรรณรงค์ส่งเสริมกำรป้องกันไฟ " แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็ง 15,000.00    เจำะจง ตำมรำยละเอียดโครงกำร

ป่ำ
26 ต.ค.64-ก.ย.65 โครงกำรสนับสนุนและเสริมสร้ำงกำร " แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็ง 30,000.00    เจำะจง ตำมรำยละเอียดโครงกำร

สร้ำงอำชีพในชุมชน
27 ต.ค.64-ก.ย.65 โครงกำรพัฒนำและเพ่ิมประสิทธิภำพ " แผนงำนกำรเกษตร 20,000.00    เจำะจง ตำมรำยละเอียดโครงกำร

กำรบริหำรจัดกำรศูนย์บริกำรและถ่ำย
ทอดเทคโนโลยีเพ่ือกำรเกษตร

28 ต.ค.64-ก.ย.65 โครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ " แผนงำนกำรเกษตร 5,000.00      เจำะจง ตำมควำมจ ำเป็นตลอดปี

งบประมำณ เงินนอกงบประมำณ



ล ำดับ ช่วงเวลำท่ี รำยกำร/จ ำนวน (หน่วย) หน่วยงำน วิธีกำรจัดหำ ก ำหนด หมำยเหตุ
ท่ี ต้องเร่ิมจัดหำ เจ้ำของเงิน แผนงำน/งำน/โครงกำร จ ำนวน(บำท) ประเภท จ ำนวน(บำท) ส่งมอบ(วัน)
29 ต.ค.64-ก.ย.65 วัสดุกำรเกษตร " แผนงำนกำรเกษตร 5,000.00      เจำะจง 5 ตำมควำมจ ำเป็นตลอดปี
30 ก.ค.-ส.ค.65 โครงกำรรณรงค์ส่งเสริม ฟ้ืนฟู กำรปลูก " แผนงำนกำรเกษตร 10,000.00    เจำะจง 5 ตำมรำยละเอียดโครงกำร

ต้นไม้เพ่ิมผืนป่ำ
31 ต.ค.64-ก.ย.65 จ้ำงเหมำบริกำร กองคลัง บริหำรงำนท่ัวไป 40,000.00    เจำะจง 5 แบ่งตำมงวดงำน
32 ต.ค.64-ก.ย.65 ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม " " 15,000.00    เจำะจง 5 ตำมควำมจ ำเป็นตลอดปี
33 ต.ค.64-ก.ย.65 วัสดุส ำนักงำน " " 30,000.00    เจำะจง 5 ตำมควำมจ ำเป็นตลอดปี
34 ต.ค.64-ก.ย.65 วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว กองคลัง บริหำรงำนท่ัวไป 15,000.00    เจำะจง 5 ตำมควำมจ ำเป็นตลอดปี
35 ต.ค.64-ก.ย.65 วัสดุคอมพิวเตอร์ " " 50,000.00    เจำะจง 5 ตำมควำมจ ำเป็นตลอดปี
36 ต.ค.64-ก.ย.65 ค่ำบริกำรไปรษณีย์ " " 10,000.00    เจำะจง 5 ตำมควำมจ ำเป็นตลอดปี
37 ต.ค.64-ก.ย.65 เก้ำอ้ีส ำนักงำน " " 3,000.00      เจำะจง 5 ตำมควำมจ ำเป็นตลอดปี
38 ต.ค.64-ก.ย.65 เคร่ืองปรับอำกำศ ขนำด 24000 บีทียู " " 32,400.00    เจำะจง 5 ตำมควำมจ ำเป็นตลอดปี
39 ต.ค.64-ก.ย.65 พัดลมติดต้ังผำผนัง " " 3,600.00      เจำะจง 5 ตำมควำมจ ำเป็นตลอดปี
40 ต.ค.64-ก.ย.65 เคร่ิองคอมพิวเตอร์ส ำหรับประมวลผล " " 30,000.00    เจำะจง 5 ตำมควำมจ ำเป็นตลอดปี
41 ต.ค.64-ก.ย.65 เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก " " 22,000.00    เจำะจง 5 ตำมควำมจ ำเป็นตลอดปี
42 ต.ค.64-ก.ย.65 จ้ำงเหมำบริกำร อุตสำหกรรมและ บริหำรงำนท่ัวไปฯ 10,000.00    เจำะจง 5 แบ่งตำมงวดงำน

กำรโยธำ
43 ต.ค.64-ก.ย.65 ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม " " 50,000.00    เจำะจง 5 ตำมควำมจ ำเป็นตลอดปี
44 ต.ค.64-ก.ย.65 ค่ำวัสดุส ำนักงำน " " 12,000.00    เจำะจง 5 ตำมควำมจ ำเป็นตลอดปี
45 ต.ค.64-ก.ย.65 ค่ำวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ " " 10,000.00    เจำะจง 5 ตำมควำมจ ำเป็นตลอดปี
46 ต.ค.64-ก.ย.65 ค่ำวัสดุก่อสร้ำง " " 25,000.00    เจำะจง 5 ตำมควำมจ ำเป็นตลอดปี
47 ต.ค.64-ก.ย.65 ค่ำวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง " " 10,000.00    เจำะจง 5 ตำมควำมจ ำเป็นตลอดปี
48 ต.ค.64-ก.ย.65 ค่ำวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน " " 30,000.00    เจำะจง 5 ตำมควำมจ ำเป็นตลอดปี

งบประมำณ เงินนอกงบประมำณ



ล ำดับ ช่วงเวลำท่ี รำยกำร/จ ำนวน (หน่วย) หน่วยงำน วิธีกำรจัดหำ ก ำหนด หมำยเหตุ
ท่ี ต้องเร่ิมจัดหำ เจ้ำของเงิน แผนงำน/งำน/โครงกำร จ ำนวน(บำท) ประเภท จ ำนวน(บำท) ส่งมอบ(วัน)
49 ต.ค.64-ก.ย.65 ค่ำวัสดุคอมพิวเตอร์ อุตสำหกรรมและ บริหำรงำนท่ัวไปฯ 25,000.00    เจำะจง 5 ตำมควำมจ ำเป็นตลอดปี

กำรโยธำ
50 ต.ค.64-ก.ย.65 เทปวัดระยะทำงแบบมือถือ " " 4,815.00      เจำะจง 5 ตำมควำมจ ำเป็นตลอดปี
51 ต.ค.64-ก.ย.65 เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก " " 22,000.00    เจำะจง 5 ตำมควำมจ ำเป็นตลอดปี
52 ต.ค.64-ก.ย.65 จ้ำงเหมำบริกำร " งำนก่อสร้ำง 80,011.00    เจำะจง 5 แบ่งตำมงวดงำน
53 ต.ค.64-ก.ย.65 ปรับปรุงซ่อมแซมอำคำรศูนย์พัฒนำเด็ก " งำนก่อสร้ำง 121,384.00  เจำะจง 60 ตำมรำยละเอียดโครงกำร

เล็ก อบต.หนองสูงใต้
54 ต.ค.64-ก.ย.65 ปรับปรุงต่อเติมอำคำรส ำนักงำน " งำนก่อสร้ำง 100,000.00  เจำะจง 60 ตำมรำยละเอียดโครงกำร
55 ต.ค.64-ก.ย.65 ก่อสร้ำงถนน คสล.บ้ำนโคกหินกอง " งำนก่อสร้ำง 378,000.00  เจำะจง 60 ตำมรำยละเอียดโครงกำร
56 ต.ค.64-ก.ย.65 ก่อสร้ำงถนน คสล.บ้ำนโคกกลำง " งำนก่อสร้ำง 388,800.00  เจำะจง 60 ตำมรำยละเอียดโครงกำร
57 มี.ค.-ก.ย.65 ก่อสร้ำงถนน คสล.ภำยในบ้ำนแวง ม.3 " งำนก่อสร้ำง 376,800.00  เจำะจง 60 ตำมรำยละเอียดโครงกำร
58 มี.ค.-ก.ย.65 ก่อสร้ำงถนน คสล.ภำยในบ้ำนแวงใหม่ " งำนก่อสร้ำง 378,000.00  เจำะจง 60 ตำมรำยละเอียดโครงกำร
59 มี.ค.-ก.ย.65 ก่อสร้ำงถนนคสล.ภำยในบ้ำนหนองแคน " งำนก่อสร้ำง 172,800.00  เจำะจง 60 ตำมรำยละเอียดโครงกำร
60 มี.ค.-ก.ย.65 ก่อสร้ำงถนน คสล.บ้ำนเหล่ำน้อย " งำนก่อสร้ำง 199,200.00  เจำะจง 60 ตำมรำยละเอียดโครงกำร
61 มี.ค.-ก.ย.65 ก่อสร้ำงถนน คสล.บ้ำนหลุบป้ึง " งำนก่อสร้ำง 112,276.00  เจำะจง 60 ตำมรำยละเอียดโครงกำร
62 มี.ค.-ก.ย.65 ก่อสร้ำงถนน คสล.ภำยในบ้ำนหลุบป้ึง " งำนก่อสร้ำง 199,200.00  เจำะจง 60 ตำมรำยละเอียดโครงกำร
63 มี.ค.-ก.ย.65 ปรับปรุงสถำนท่ีท้ิงขยะบ้ำนแวง ม.6 " งำนก่อสร้ำง 350,000.00  เจำะจง 60 ตำมรำยละเอียดโครงกำร
64 ต.ค.64-ก.ย.65 จ้ำงเหมำบริกำร กองกำรศึกษำ บริหำรงำนท่ัวไปฯ 260,000.00  เจำะจง 30 ตำมควำมจ ำเป็นตลอดปี
65 ต.ค.64-ก.ย.65 ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม " " 15,000.00    เจำะจง 7 ตำมควำมจ ำเป็นตลอดปี
66 ธ.ค.-ก.ย.65 ค่ำวัสดุส ำนักงำน " " 15,000.00    เจำะจง 7 ตำมควำมจ ำเป็นตลอดปี
67 ธ.ค.-ก.ย.65 ค่ำวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว " " 5,000.00      เจำะจง 7 ตำมควำมจ ำเป็นตลอดปี
68 ธ.ค.-ก.ย.65 ค่ำวัสดุคอมพิวเตอร์ " " 25,000.00    เจำะจง 7 ตำมควำมจ ำเป็นตลอดปี
69 ต.ค.64-ก.ย.65 ครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว " " 6,400.00      เจำะจง 15 ตำมควำมจ ำเป็นตลอดปี

งบประมำณ เงินนอกงบประมำณ



ล ำดับ ช่วงเวลำท่ี รำยกำร/จ ำนวน (หน่วย) หน่วยงำน วิธีกำรจัดหำ ก ำหนด หมำยเหตุ
ท่ี ต้องเร่ิมจัดหำ เจ้ำของเงิน แผนงำน/งำน/โครงกำร จ ำนวน(บำท) ประเภท จ ำนวน(บำท) ส่งมอบ(วัน)
70 ต.ค.64-ก.ย.65 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองกำรศึกษำ บริหำรงำนท่ัวไปฯ 7,500.00      เจำะจง 15 ตำมควำมจ ำเป็นตลอดปี
71 มี.ค65 โครงกำรร่วมงำนเปิดโลกทำงกำรศึกษำ " งำนระดับก่อนวัยฯ 5,000.00      เจำะจง 7 ตำมควำมจ ำเป็นตลอดปี
72 ม.ค.-65 โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำทักษะกำร " งำนระดับก่อนวัยฯ 50,000.00    เจำะจง 7 ตำมควำมจ ำเป็นตลอดปี

เรียนรู้เด็กก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ
73 ต.ค.64-ก.ย.65 อำหำรเสริมนม " งำนระดับก่อนวัยฯ 677,056.00  เจำะจง 30 ตำมควำมจ ำเป็นตลอดปี
74 ธ.ค.-64 โครงกำรแข่งขันกีฬำพ่อบ้ำนแม่บ้ำน " งำนกีฬำและสันทนำกำร 80,000.00    เจำะจง 7 ตำมควำมจ ำเป็นตลอดปี

ต้ำนยำเสพติด
75 ก.พ.-65 โครงกำรแข่งขันกีฬำเยำวชนต้ำนยำ " " 50,000.00    เจำะจง 7 ตำมควำมจ ำเป็นตลอดปี

เสพติด
76 พ.ย.-ธ.ค. 64 โครงกำรจัดส่งทีมนักกีฬำเข้ำร่วมกำร " " 25,000.00    เจำะจง 7 ตำมควำมจ ำเป็นตลอดปี

แข่งขันกีฒำ
77 พ.ย.-64 ค่ำวัสดุกีฬำ " " 20,000.00    เจำะจง 15 ตำมควำมจ ำเป็นตลอดปี
78 มี.ค.-65 โครงกำรร่วมงำนโฮมเหง้ำเผ่ำผู้ไทย " งำนศำสนำวัฒนธรรม 30,000.00    เจำะจง 7 ตำมควำมจ ำเป็นตลอดปี
79 ม.ค.-เม.ย.65 โครงกำรส่งเสริมกำรเข้ำร่วมกิจกรรม " งำนศำสนำวัฒนธรรม 15,000.00    เจำะจง 7 ตำมควำมจ ำเป็นตลอดปี

สืบสำนวัฒนธรรมประเพณีท้องถ่ิน
80 ต.ค.-64 โครงกำรสืบสำนงำนประเพณีลอยกระทง " งำนศำสนำวัฒนธรรม 80,000.00    เจำะจง 7 ตำมควำมจ ำเป็นตลอดปี

งบประมำณ เงินนอกงบประมำณ



                                                                                                                                                           แบบ ผด .2
แผนกำรจัดหำพัสดุ  ประจ ำปีงบประมำณ  2565

ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองสูงใต้


