
 แบบ  ผด. ๑

ลําดับ ชวงเวลา รายการ/จํานวน/หนวย วิธีจัดหา กําหนด หมายเหตุ
ที่ ที่ตองเริ่มจัดหา แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวนเงิน (บาท) ประเภท จํานวน (บาท) สงมอบ(วัน)

๑ ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔  - คาจัดทําปายโฆษณาและเผยแพร ๖๐,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง ๓๐ ขออนุมัติจัดหาตาม

๒ ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔  - คาจัดทําเอกสารเพิ่อการโฆษณา คาเย็บหนังสือ ๔๐,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง  ความจําเปนตลอดป

และเอกสารตางๆ

๓ ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔  - คาบริการโทรคมนาคม (เชาพื้นที่เว็บไซต)  ๑๐,๐๐๐  เฉพาะเจาะจง ๓๐ "

๔ ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔  - คาทดสอบคุณภาพน้ําประปาดื่มได ๒๐,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง ๓๐ "

๕ ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔  - คาจางเหมาบริการ  จํานวน ๑๐ อัตรา  ๘๔๖,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง ๓๐ แยกจายตามรายการ

 -จางเหมาพนักงานเก็บขยะ ๓ คน  "

 -จางเหมาบริการดูแลสํานักงาน อบต. ๑ คน  "

 -จางเหมาบริการดูแลสถานีสูบน้ํา อบต. ๑ คน  "

 -จางเหมาพนักงานดูแลทําความสะอาด ๑ คน  "

 -จางเหมาพนักงานรักษาความสงบสข ๔ คน "

๖ ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔  - คารับรองเกี่ยวกับการรับรองพิธีการ  50,000             เฉพาะเจาะจง ๓๐ ขออนุมัติจัดหาตาม

๗ ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔  - คาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภา สมัยสามัญ  ๔๐,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง ๓๐  ความจําเปนตลอดป

สมัยวิสามัญ การประชุม คณะกรรมการ ตางๆ

๘ ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔  - คาใชจายในการเลือกตั้ง หรือเลือกตั้งซอม  ๓๐๐,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง ๓๐ แยกจายตามเอกสาร

นายก อบต./สมาชิกสภา อบต.หันนางาม  ในการเลือกตั้ง

๙ ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔  - คาใชจายในการประเมินวิทยฐานะ, การประเมิน  ๒๐,๐๐๐  เฉพาะเจาะจง ๓๐ ขออนุมัติจัดหาตาม

องคกร,การประเมินบุคคลและอื่นๆ   ความจําเปนตลอดป

๑๐ ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔  - คาใชจายเปนคาหรีด พวงมาลา  ๕,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง ๓๐ "

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๔

แผนงานบริหารงานทั่วไป  องคการบริหารสวนตําบลหันนางาม

อําเภอศรีบุญเรือง   จังหวัดหนองบัวลําภู

งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ



 แบบ  ผด. ๑

 

ลําดับ
ชวงเวลา รายการ/จํานวน/หนวย วิธีจัดหา กําหนด หมายเหตุ

ที่ ที่ตองเริ่มจัดหา แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวนเงิน (บาท) ประเภท จํานวน (บาท) สงมอบ(วัน)

๑๑ ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔  - โครงการกิจกรรม TO BE UMBER ONE ๕๐,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง ๓๐ ขออนุมัติจัดหาตาม

ของ อบต.หันนางาม  ความจําเปนตลอดป

๑๒ ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔  - โครงการจัดกิจกรรมสําหรับผูสูงอายุ ภายใน ๔๐๐๐๐ เฉพาะเจาะจง ๓๐ แยกจายตามราการ

ตําบลหันนางาม

๑๓ ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔  - โครงการจัดงานประเพณี สักการะสมเด็จ 50,000             เฉพาะเจาะจง ๓๐ แยกจายตามราการ

พระนเรศวรมหาราช ประจําป ๒๕๖๔

๑๔ ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔  - โครงการฝกอาชีพผูพิการ ของ อบต.หันนางาม ๓๐๐๐๐ เฉพาะเจาะจง ๓๐ แยกจายตามราการ

๑๕ ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔  - โครงการเพื่อพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิก  7,000               เฉพาะเจาะจง ๓๐ แยกจายตามราการ

ของ อบต.หันนางาม  

๑๖ ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔  - โครงการสงเสริมฝกอาชีพผูดอยโอกาส  ของ  30,000             เฉพาะเจาะจง ๑๕ แยกจายตามราการ

อบต.หันนางาม

๑๗ ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔  - โครงการเสริมสรางการปองกันและปราบปราม  100,000           เฉพาะเจาะจง ๓๐ แยกจายตามราการ

การทุจริตในการปฏิบัติงานประจําป ๒๕๖๔

๑๘ ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔  - โครงการอบรมใหความรูเกี่ยวกับบทบาทสตรี 50,000             เฉพาะเจาะจง ๑๕ แยกจายตามราการ

ของ อบต.หันนางาม  

๑๙ ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔  - คาบํารุงรักษาและซอมแซม 400,000           เฉพาะเจาะจง ๓๐ ขออนุมัติจัดหาตาม

๒๐ ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔  - คาวัสดุสํานักงาน ๑๐๖,๒๑๙ เฉพาะเจาะจง ๓๐  ความจําเปนตลอดป

๒๑ ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔  - คาวัสดุงานบานงานครัว ๕๐,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง ๓๐ "

๒๒ ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔  - คาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 300,000           เฉพาะเจาะจง ๓๐ "

๒๓ ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔  - คาวัสดุคอมพิวเตอร 50,000              เฉพาะเจาะจง ๓๐ "

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๔

แผนงานบริหารงานทั่วไป  องคการบริหารสวนตําบลหันนางาม

งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

อําเภอศรีบุญเรือง   จังหวัดหนองบัวลําภู



 แบบ  ผด. ๑

  

ลําดับ
ชวงเวลา รายการ/จํานวน/หนวย วิธีจัดหา กําหนด หมายเหตุ

ที่ ที่ตองเริ่มจัดหา แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวนเงิน (บาท) ประเภท จํานวน (บาท) สงมอบ(วัน)

๒๔  ม.ค. ๖๔ - ม.ค. ๖๔  - คาจัดซื้อเกาอี้นั่งทํางาน (เกาอี้สํานักงาน) ๑ ตัว ๒,๕๐๐ เฉพาะเจาะจง ๓๐ ตามเกณฑราคาที่กําหนด

๒๕  ม.ค. ๖๔ - ม.ค. ๖๔  - คาจัดซื้อเครื่องตัดหญา ๑ ตัว ๑๐,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง ๓๐ ตามเกณฑราคาที่กําหนด

๒๖  ม.ค. ๖๔ - ม.ค. ๖๔  - คาจัดซื้อโตะเอนกประสงค จํานวน ๑๐ ตัว ๕๐,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง ๓๐ ตามเกณฑราคาที่กําหนด

๒๗  ม.ค. ๖๔ - ม.ค. ๖๔  - คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงาน ๒๒,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง ๓๐ ตามเกณฑราคากลาง

ประมวลผล แบบที่ ๑ จํานวน ๑ เครื่อง  ที่กระทรวงเทคโนโลยี

สารสนเทศ กําหนด

๒๘  ม.ค. ๖๔ - ม.ค. ๖๔  - คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร All in one  ตาม ๑๗,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง ๓๐ ตามเกณฑราคากลาง

เกณฑราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ ที่กระทรวงเทคโนโลยี

คอมฯ จํานวน ๑ ชุด (สําหรับสํานักงาน) สารสนเทศ กําหนด

๒๙  ม.ค. ๖๔ - ม.ค. ๖๔  - คาจัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีด ๑๖,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง ๓๐ ตามเกณฑราคากลาง

หมึก พรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ Ink Tank Printer ที่กระทรวงเทคโนโลยี

จํานวน ๓ เครื่อง  สารสนเทศ กําหนด

  

  

 

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๔

แผนงานบริหารงานทั่วไป  องคการบริหารสวนตําบลหันนางาม

อําเภอศรีบุญเรือง   จังหวัดหนองบัวลําภู

งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ



 แบบ  ผด. ๑

 

ลําดับ
ชวงเวลา รายการ/จํานวน/หนวย วิธีจัดหา กําหนด หมายเหตุ

ที่ ที่ตองเริ่มจัดหา แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวนเงิน (บาท) ประเภท จํานวน (บาท) สงมอบ(วัน)

 

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๔

แผนงานบริหารงานทั่วไป  องคการบริหารสวนตําบลหันนางาม

อําเภอศรีบุญเรือง   จังหวัดหนองบัวลําภู

งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ



 



 





  แบบ  ผด. ๑

 

ลําดับ ชวงเวลา รายการ/จํานวน/หนวย วิธีจัดหา กําหนด หมายเหตุ
ที่ ที่ตองเริ่มจัดหา แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวนเงิน (บาท) ประเภท จํานวน (บาท) สงมอบ(วัน)

๑ ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔  - คาจางเหมาทําสื่อพิมพและวารสารตางๆ ๒๐,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง ๑๕ ขออนุมัติจัดหาตาม

๒ ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔  - คาจางเหมาบริการ จํานวน ๓ ราย ๒๓๗,๖๐๐ เฉพาะเจาะจง ๓๐  ความจําเปนตลอดป

๓ ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔  - คาบํารุงรักษา และซอมแซมทรัพยสิน เพื่อ ๒๐,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง ๓๐ "

ใหสามารถใชงานไดตามปกติ  

๔ ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔  - คาวัสดุสํานักงาน  ๔๐,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง ๓๐ "

๕ ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔  - คาวัสดุคอมพิวเตอร ๔๐,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง ๓๐ "

๖  ม.ค. ๖๔ - ม.ค. ๖๓  - คาจัดซื้อครุภัณฑสํารวจ ลอวัดระยะทาง ๑ ตัว ๑๐,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง ๓๐ ตามเกณฑราคา

ชั้น จํานวน ๒ หลัง ที่กําหนด

๗  ม.ค. ๖๔ - ก.พ. ๖๔  - คาจัดซื้อคอมพิวเตอรโนตบุค (แบบประมวลผล)  ๒๒,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง ๓๐ ตามเกณฑราคากลาง

ตามเกณฎชฑราคากลาง  และคุณลักษณะพื้นฐาน  ที่กระทรวงเทคโนโลยี

ครุภัณฑ ที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ กําหนด สารสนเทศ กําหนด

จํานวน ๑ เครื่อง  

๘  ม.ค. ๖๓ - ม.ค. ๖๓  - คาจัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีด  ๘,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง ๓๐ ตามเกณฑราคากลาง

หมึก พรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ Ink Tank Printer  ที่กระทรวงเทคโนโลยี

จํานวน ๑ เครื่อง สารสนเทศ กําหนด

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๔

แผนงานบริหารงานคลัง  องคการบริหารสวนตําบลหันนางาม

อําเภอศรีบุญเรือง   จังหวัดหนองบัวลําภู

งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ



 แบบ  ผด. ๑

 

ลําดับ ชวงเวลา รายการ/จํานวน/หนวย วิธีจัดหา กําหนด หมายเหตุ
ที่ ที่ตองเริ่มจัดหา แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวนเงิน (บาท) ประเภท จํานวน (บาท) สงมอบ(วัน)

 

แผนงานบริหารงานคลัง  องคการบริหารสวนตําบลหันนางาม

อําเภอศรีบุญเรือง   จังหวัดหนองบัวลําภู

งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๔



 แบบ  ผด. ๑

ลําดับ ชวงเวลา รายการ/จํานวน/หนวย วิธีจัดหา กําหนด หมายเหตุ
ที่ ที่ตองเริ่มจัดหา แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวนเงิน (บาท) ประเภท จํานวน (บาท) สงมอบ(วัน)

๑ ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔  - โครงการ BIG CLANENING DAY 14,000            เฉพาะเจาะจง ๓๐ ขออนุมัติจัดหาตาม

ของ อบต.หันนางาม  ความจําเปนตลอดป

๒ ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔  - โครงการขับขี่ปลอดภัยเสริมสรางวินัยจราจร 20,000            เฉพาะเจาะจง ๓๐ "

ของ อบต.หันนางาม

๓ ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔  - โครงการชวยเหลือผูประสบภัยจากสาธารณภัย 25,000            เฉพาะเจาะจง ๓๐ "

ของ อบต.หันนางาม

๔  ธ.ค. ๖๒ - ม.ค. ๖๓  - โครงการตั้งจุดรณรงคปองกันและลดอุบัติเหตุ 26,000            เฉพาะเจาะจง ๓๐ "

เทศกาลปใหม ของ อบต.หันนางาม   

๕  เม.ย. ๖๓-เม.ย. ๖๓  - โครงการตั้งจุดรณรงคและลดอุบัติเหตุชวงเทศ 20,000            เฉพาะเจาะจง ๓๐ "

กาลสงกรานต ของ อบต.หันนางาม  

๖ ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔  - โครงการฝกซอมแผนปองกันและบรรเทา 35,000            เฉพาะเจาะจง ๓๐ "

สาธารณภัย ของ อบต.หันนางาม  

๗ ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔  - โครงการฝกซอมฝกอบรมอาสาสมัครปองกันไฟ 15,000            เฉพาะเจาะจง ๓๐ "

ของ อบต.หันนางาม

๘ ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔  - โครงการอบรมทบทวนอาสาสมัครฝายพลเรือน 94,600            เฉพาะเจาะจง ๓๐ "

(อปพร.) ของ อบต.หันนางาม   

 

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๔

แผนงานการรักษาความสงบภายใน  องคการบริหารสวนตําบลหันนางาม

อําเภอศรีบุญเรือง   จังหวัดหนองบัวลําภู

งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ



 แบบ  ผด. ๑

ลําดับ ชวงเวลา รายการ/จํานวน/หนวย วิธีจัดหา กําหนด หมายเหตุ
ที่ ที่ตองเริ่มจัดหา แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวนเงิน (บาท) ประเภท จํานวน (บาท) สงมอบ(วัน)

๙ ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔  - คาวัสดุไฟฟาและวิทยุ 10,000            เฉพาะเจาะจง ๓๐ ขออนุมัติจัดหาตาม

๑๐ ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔  - คาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 20,000         เฉพาะเจาะจง ๓๐  ความจําเปนตลอดป

๑๑ ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔  - คาวัสดุเครื่องแตงกาย ชุดปฏิบัติการ เครื่องแบบ 20,000            เฉพาะเจาะจง ๓๐ "

งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

๑๒ ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔  - คาวัสดุเครื่องแตงกาย ชุดปฏิบัติการ เครื่องแบบ 10,000            เฉพาะเจาะจง ๓๐ "

เจาหนาที่ งานกูชีพ อบต.หันนางาม

๑๓ ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔  - คาวัสดุเครื่องแตงกาย ชุดปฏิบัติการ เครื่องแบบ 100,000          เฉพาะเจาะจง ๓๐ "

อาสาสมัครปองกันฝายพลเรือน (อปพร.)  

๑๔ ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔  - คาจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง 50,000            เฉพาะเจาะจง ๓๐ "

กาลสงกรานต ของ อบต.หันนางาม  

๑๕ ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔  - วัสดุเครื่องดับเพลิง 20,000            เฉพาะเจาะจง ๓๐ "

๑๖ ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔  - วัสดุอื่นๆ 20,000            เฉพาะเจาะจง ๓๐ "

๑๗ ม.ค. ๖๔ - ก.พ. ๖๔  - คาจัดซื้อเครองสูบน้ํา แบบหอยโขง จํานวน ๑  7,100              เฉพาะเจาะจง ๓๐ ตามเกณฑราคากลาง

เครื่อง ที่กําหนด

๑๘ ม.ค. ๖๔ - ก.พ. ๖๔  - คาจัดซื้อเลื่อยโซยนต ขนาด ไมนอยกวา   ๕  13,000            เฉพาะเจาะจง ๓๐ "

แรงมา พรอมใบเลื่อยขนาดไมนอยกวา ๑๑.๕ นิ้ว  

  

แผนงานการรักษาความสงบภายใน  องคการบริหารสวนตําบลหันนางาม

อําเภอศรีบุญเรือง   จังหวัดหนองบัวลําภู

งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๔



 แบบ  ผด. ๑

ลําดับ ชวงเวลา รายการ/จํานวน/หนวย วิธีจัดหา กําหนด หมายเหตุ
ที่ ที่ตองเริ่มจัดหา แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวนเงิน (บาท) ประเภท จํานวน (บาท) สงมอบ(วัน)

๑ ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔  - คาจางเหมาบริการแมบานศูนยเด็กเล็ก ๓ ศูนย ๒๕๗,๖๐๐ เฉพาะเจาะจง ๑๕ ขออนุมัติจัดหาตาม

๒ ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔  - คาถายเอกสาร คาเย็บเลมหนังสือเขาปกหนังสือ ๑๐,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง ๑๕ ตามความจําเปน

ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔  - คาบริการตาง ๑๐,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง ๑๕ "

๓  ม.ค. ๖๔ - มี.ค. ๖๔  - คาดําเนินการโครงการแขงขันกีฬาภายในศูนย ๑๐,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง ๑๕ "

พัฒนาเด็กเล็ก ของ อบต.หันนางาม

 - โครงการปจฉิมนิเทศมอบวุฒิบัตรศูนยพัฒนาเด็ก ๑๐,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง ๑๕ "

เล็ก ภายในตําบลหันนางาม

 - โครงการสนับสนุนคาใชจายบริหารสถานศึกษา ๑๕๐,๐๕๐ เฉพาะเจาะจง ๑๕ "

 - โครงการเสริมสรางจิตสํานึกดานคุณธรรม ๑๕๐,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง ๑๕ "

จริยธรรมและธรรมมาภิบาล

๔ ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔  - คาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน ๑๕,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง ๑๕ "

๕ ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔  - คาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน  ๓๐,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง ๑๕ "

๖ ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔  - คาจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว  ๓๐,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง ๑๕ "

๗ ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔  - คาจัดซื้อวัสดุกีฬา ๖๐,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง ๑๕ "

๘ ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔  - คาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร  ๑๕,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง ๑๕ "

๙  ม.ค. ๖๔ - ม.ค. ๖๔  - คาจัดซื้อเกาอี้ทํางาน จํานวน ๑ ตัว  ๒,๕๐๐ เฉพาะเจาะจง ๓๐ ตามเกณฑราคา

ที่กําหนด

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๔

แผนงานการศึกษา  องคการบริหารสวนตําบลหันนางาม

อําเภอศรีบุญเรือง   จังหวัดหนองบัวลําภู

งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ



 แบบ  ผด. ๑

ลําดับ ชวงเวลา รายการ/จํานวน/หนวย วิธีจัดหา กําหนด หมายเหตุ
ที่ ที่ตองเริ่มจัดหา แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวนเงิน (บาท) ประเภท จํานวน (บาท) สงมอบ(วัน)

๑๐  ม.ค. ๖๔ - ม.ค. ๖๔  - คาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด ๓๖,๐๐๐ BTU ๘๕,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง ๓๐ ตามเกณฑราคา

จํานวน ๒ เครื่อง มาตราฐานครุภัณฑ

๑๑  ม.ค. ๖๔ - ม.ค. ๖๔  - คาจัดซื้อตูเก็บเอกสาร แบบ ๒๐ ชอง  ๑ ตู ๑๐,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง ๑๕ "

๑๒  ม.ค. ๖๔ - ม.ค. ๖๔  - คาจัดซื้อโตะทํางานเจาหนาที่ จํานวน ๑ ตัว ๕,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง ๑๕ "

๑๓  ม.ค. ๖๔ - มี.ค. ๖๔  - คาจัดซื้อโตะรับประทานอาหารเด็กปฐมวัย ๕๐,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง ๑๕ "

ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

๑๔ ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔  - คาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ใหกับโรงเรียนในเขต ๒,๓๖๖,๕๐๗ เฉพาะเจาะจง ๖๐ ขออนุมติจัดหาตาม

 พื้นที่ จํานวน ๓ โรงเรียน และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ความจําปนตลอดป

จํานวน ๓ ศูนย

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๔

แผนงานการศึกษา  องคการบริหารสวนตําบลหันนางาม

อําเภอศรีบุญเรือง   จังหวัดหนองบัวลําภู

งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ



 แบบ  ผด. ๑

ลําดับ ชวงเวลา รายการ/จํานวน/หนวย วิธีจัดหา กําหนด หมายเหตุ
ที่ ที่ตองเริ่มจัดหา แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวนเงิน (บาท) ประเภท จํานวน (บาท) สงมอบ(วัน)

๑  ม.ค. ๖๔ - ก.ย. ๖๔  - โครงการรณรงคและปองกันโรคไขเลือดออก ๕๐,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง ๓๐ ขออนุมัติจัดหาตาม

ของ อบต.หันนางาม  ความจําเปนตลอดป

 

 

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๔

แผนงานสาธารณสุข  องคการบริหารสวนตําบลหันนางาม

อําเภอศรีบุญเรือง   จังหวัดหนองบัวลําภู

งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ



 แบบ  ผด. ๑

ลําดับ
ชวงเวลา รายการ/จํานวน/หนวย วิธีจัดหา กําหนด หมายเหตุ

ที่ ที่ตองเริ่มจัดหา แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวนเงิน (บาท) ประเภท จํานวน (บาท) สงมอบ(วัน)

๑ ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔  - คาจางเหมาทําสื่อสิ่งพิมพและวารสารตางๆ ๑๐,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง ๑๕ ขออนุมัติจัดหาตาม

๒ ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔  - โครงการสํารวจขอมูลภาคสนามในการจัดทํา ๕๐,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง ๓๐  ความจําเปนตลอดป

แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน

๓ ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔  - คาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน ของ ๑๕๐,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง ๓๐  ความจําเปนตลอดป

อบต.หันนางาม ๑๐๐,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง ๑๕ "

๔ ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔  - คาวัสดุสํานักงาน ๒๐,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง ๑๕ "

๕ ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔  - คาวัสดุไฟฟาและวิทยุ ๑๐๐,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง ๑๕ "

๖ ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔  - คาวัสดุกอสราง ๕๐,๐๐๐  เฉพาะเจาะจง ๑๕ "

๗ ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔  - คาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร  ๒๐,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง ๑๕ "

๘ ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔  - คาจั้ดซื้อโตะทํางาน จํานวน ๒ ตัว  ๑๐,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง ๓๐ "

๙ ม.ค. ๖๔ - ก.พ. ๖๔  - คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับ ๒๒,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง ๓๐ ตามเกณฑราคากลาง

 งานประมวลผล แบบที่ ๑ จํานวน ๑ เครื่อง ที่กระทรวงเทคโนโลยี

๑๐ ม.ค. ๖๔ - ก.พ. ๖๔  - คาจัดซื้อเครื่องพิมพ แบบ  all  in  one ๑๕,๐๐๐  เฉพาะเจาะจง ๓๐ สารสนเทศ กําหนด

Standard Set จํานวน ๑ เครื่อง

๑๑ ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔  - โครงการกองสรางสนามเด็กเลน ของ ๑๐๐,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง ๔๕ รายละเอียดตามแบบ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.หันนางาม แปลนที่ อบต.กําหนด

รายละเอียดตามแบบแปลนท อบต.กําหนด  

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๔

แผนงานเคหะและชุมชน  องคการบริหารสวนตําบลหันนางาม

อําเภอศรีบุญเรือง   จังหวัดหนองบัวลําภู

งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ



 แบบ  ผด. ๑

ลําดับ
ชวงเวลา รายการ/จํานวน/หนวย วิธีจัดหา กําหนด หมายเหตุ

ที่ ที่ตองเริ่มจัดหา แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวนเงิน (บาท) ประเภท จํานวน (บาท) สงมอบ(วัน)

๑๒ ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔  - โครงการปรับปรุง ตอเติมอาคารศูนย ๑๕๐,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง ๓๐ รายละเอียดตามแบบ

พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หันนางาม รายะลเอียด แปลนที่ อบต.กําหนด

ตามแบบแปลนที่ อบต.กําหนด

๑๓ ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔  - โครงการปรับปรุง ตอเติมอาคารศูนย ๒๐๐,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง ๓๐ รายละเอียดตามแบบ

พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ชัย  รายะลเอียด แปลนที่ อบต.กําหนด

ตามแบบแปลนที่ อบต.กําหนด

๑๔ ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔  - โครงการปรับปรุง ตอเติมอาคารศูนย ๑๕๐,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง ๓๐ รายละเอียดตามแบบ

พัฒนาเด็กเล็กวัดกุศลกิจพิทักษ รายะลเอียด  แปลนที่ อบต.กําหนด

ตามแบบแปลนที่ อบต.กําหนด

 

 

แผนงานเคหะและชุมชน  องคการบริหารสวนตําบลหันนางาม

อําเภอศรีบุญเรือง   จังหวัดหนองบัวลําภู

งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๔



 แบบ  ผด. ๑

ลําดับ ชวงเวลา รายการ/จํานวน/หนวย วิธีจัดหา กําหนด หมายเหตุ

ที่ ที่ตองเริ่มจัดหา แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวนเงิน  (บาท) ประเภท จํานวน (บาท) สงมอบ(วัน)

๑  ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔  - โครงการบริหารจัดการขยะอยาง 50,000             เฉพาะเจาะจง ๓๐ ขออนุมัติจัดหาตาม

บูรณาการ ของ อบต.หันนางาม  ความจําเปนตลอดป

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๔

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน  องคการบริหารสวนตําบลหันนางาม

อําเภอศรีบุญเรือง   จังหวัดหนองบัวลําภู

งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ



 แบบ  ผด. ๑

ลําดับ ชวงเวลา รายการ/จํานวน/หนวย วิธีจัดหา กําหนด หมายเหตุ

ที่ ที่ตองเริ่มจัดหา แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวนเงิน  (บาท) ประเภท จํานวน (บาท) สงมอบ(วัน)

๑  พ.ย. ๖๓ - ก.พ.๖๔  - คาดําเนินการโครงการกิจกรรมงานบุญคุณลาน 30,000            เฉพาะเจาะจง ๓๐ แยกจายตามราการ

อบต.หันนางาม

๒  พ.ค. ๖๔ - ก.ย.๖๔  - คาดําเนินการโครงการกิจกรรมเขาพรรษา 40,000            เฉพาะเจาะจง ๓๐ แยกจายตามราการ

ตําบลหันนางาม ประจําป ๒๕๖๔

๓  ม.ีค. ๖๔ - ก.ย.๖๔  - คาดําเนินการโครงการสงเสริมประเพณีบุญบั้งไฟ ๙๐,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง ๓๐ แยกจายตามราการ

ตําบลหันนางาม ประจําป ๒๕๖๔

๔  ม.ค. ๖๔ - ก.ย. ๖๔  - โครงการแขงขันกีฬาเกลียวสัมพันธทองถิ่น ๕๐,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง ๓๐ แยกจายตามราการ

อําเภอศรีบุญเรือง ประจําป ๒๕๖๔

๕  ม.ค. ๖๔ - ก.ย. ๖๔  - โครงการแขงขันกีฬาสมานฉันทตานยาเสพติด ๑๕๐,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง ๓๐ แยกจายตามราการ

ภายในตําบลหันนางาม ประจําป ๒๕๖๔

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๔

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  องคการบริหารสวนตําบลหันนางาม

อําเภอศรีบุญเรือง   จังหวัดหนองบัวลําภู

งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ



 แบบ  ผด. ๑

ลําดับ ชวงเวลา รายการ/จํานวน/หนวย วิธีจัดหา กําหนด หมายเหตุ

ที่ ที่ตองเริ่มจัดหา แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวนเงิน  (บาท) ประเภท จํานวน (บาท) สงมอบ(วัน)

๑ ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔  - โครงการตนแบบการทําสวนสมุนไพร 30,000             เฉพาะเจาะจง ๓๐ แยกจายตามราการ

ประจําตําบลหันนางาม

๒ ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔  - โครงการทองถิ่นอาสาปลูกปาเพื่อชุมชน 70,000             เฉพาะเจาะจง ๓๐ แยกจายตามราการ

(จิตอาสา สรางปา รักษน้ํา) ของ  ตําบล

หันนางาม

๓ ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔  - โครงการอบรมตนแบบสงเสริมการทํานา ๑๐๐,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง ๓๐ แยกจายตามราการ

ขาวอินทรีย สืบสานวิธีพอเพียง ของ ตําบล

หันนางาม

๔ ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔  - โครงการอบรมและใหความรูการพัฒนา 50,000             เฉพาะเจาะจง ๓๐ แยกจายตามราการ

 ฝมือการเพาะเห็ด ของ ตําบลหันนางาม   

  

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๔

แผนงานเกษตร  องคการบริหารสวนตําบลหันนางาม

อําเภอศรีบุญเรือง   จังหวัดหนองบัวลําภู
งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ



 แบบ  ผด. ๑

ลําดับ ชวงเวลา รายการ/จํานวน/หนวย วิธีจัดหา กําหนด หมายเหตุ

ที่ ที่ตองเริ่มจัดหา แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวนเงิน  (บาท) ประเภท จํานวน (บาท) สงมอบ(วัน)

๑ ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔  -  เงินสํารองจาย  300,000           เฉพาะเจาะจง ๑๕ ขออนุมัติจัดหาตาม

เพื่อจายในกรณีไมสามารถคาดการณไว  ความจําเปนตลอดป

ลวงหนา กรณีจําเปนเรงดวน

 

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๔

แผนงานงบกลาง   องคการบริหารสวนตําบลหันนางาม

อําเภอศรีบุญเรือง   จังหวัดหนองบัวลําภู
งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ




