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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการจัดหาพัสดุ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕63 
เทศบาลต าบลนาม่อง  อ าเภอกุดบาก  จังหวัดสกลนคร 

---------------------------------------------  
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   

1.1  แผนงานสังคมสงเคราะห์    

ล าดับที่ โครงการ  รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  ๒๕62 พ.ศ.  ๒๕63 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 ส่งเสริมพัฒนาอาชีพตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากรหรือค่า
สมนาคุณ  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม  ค่าเขียนเกียรติบัตรหรือประกาศ
เกียรติคุณ  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าท่ีพัก  ค่าเขียน
ป้ายสื่อประชาสัมพันธ์  ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ  
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องตามระเบียบ
เบิกจ่ายได้เท่าท่ีจ าเป็นในการด าเนินงานตาม
โครงการ 

30,000 ในเขตพื้นท่ี 
ทต.นาม่อง 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

            

รวม 1  โครงการ  30,000               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการจัดหาพัสดุ ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕63 
เทศบาลต าบลนาม่อง  อ าเภอกุดบาก  จังหวัดสกลนคร 

---------------------------------------------  
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยว  และอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย 

2.1  แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรม  และนันทนาการ  

ล าดับที่ โครงการ  รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  ๒๕62 พ.ศ.  ๒๕63 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 ประเพณีวันเข้าพรรษา   เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในจัดกิจกรรมตามโครงการ
ประเพณีวันเข้าพรรษา  เช่น  การหล่อเทียน  
การประดับตกแต่งต้นเทียน  การท าบุญตัก
บาตร  การฟังธรรมเทศนา  การแห่เทียน  
การเวียนเทียน  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  การจัดการแข่งขัน
กีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  
2559 

30,000 ในเขตพื้นท่ี 
ทต.นาม่อง 

กอง
การศึกษา 

            

2 ส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม
ท้องถิ่น 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในจัดกิจกรรมตาม
โครงการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม
ท้องถิ่น  เช่น  วันวิสาขบูชา  วันมาฆบูชา  
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ท่ีเกี่ยวข้องตามระเบียบ
เบิกจ่ายได้เท่าท่ีจ าเป็นในการด าเนินงานตาม
โครงการฯ 

20,000 ในเขตพื้นท่ี 
ทต.นาม่อง 

กอง
การศึกษา 

            

 
 

 
 
 
 

แบบ ผด.02 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการจัดหาพัสดุ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕63 
เทศบาลต าบลนาม่อง  อ าเภอกุดบาก  จังหวัดสกลนคร 

--------------------------------------------- 

ล าดับที่ โครงการ  รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  ๒๕62 พ.ศ.  ๒๕63 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

3 ส่งเสริมประเพณีวันสงกรานต์ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในจัดกิจกรรมตาม
โครงการส่งเสริมประเพณีวันสงกรานต์  เช่น  
ค่าป้าย  ค่าตกแต่งรถขบวนแห่นางสงกรานต์  
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มค่าตอบแทน
คณะกรรมการตัดสิน  ค่าของรางวัล  และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องตามระเบียบ
เบิกจ่ายได้ เท่าท่ีจ าเป็นในการด าเนินงาน
ตามโครงการ ฯ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน  การจัดการแข่งขันกีฬาและ
การส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2559 

50,000 ในเขตพื้นท่ี 
ทต.นาม่อง 

กอง
การศึกษา 

            

4 อบรมธรรมะกลางพรรษา  (ธรรมสัญจร) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตาม
โครงการอบรมธรรมะกลางพรรษา (ธรรม
สัญจร) เช่น  ค่าจัดเตรียมสถานท่ี  ค่าพิธีการ  
ค่าตอบแทนวิทยากรหรือ ค่ าสมนาคุณ
วิทยากรค่าป้ายสื่อประชาสัมพันธ์  ค่าวัสดุ
อุปกรณ์  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องตาม
ระเบี ยบ เบิกจ่ าย ได้ เท่ า ท่ีจ าเป็ นในการ
ด าเนินงานตามโครงการ ฯ  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ. 2557 

30,000 ในเขตพื้นท่ี 
ทต.นาม่อง 

กอง
การศึกษา 

            

 
 

แบบ ผด.02 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการจัดหาพัสดุ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕63 
เทศบาลต าบลนาม่อง  อ าเภอกุดบาก  จังหวัดสกลนคร 

--------------------------------------------- 

ล าดับที่ โครงการ  รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนนิการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  ๒๕62 พ.ศ.  ๒๕63 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

5 แข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด   เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนินการจัดการแข่งขันกีฬา
ต้านยาเสพติด  หรือการแข่งขันกีฬาระหว่าง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพื่อเสริมสร้าง
ความสามัคคี   เช่น  ค่าจัดเตรียมสนาม       
ค่าอุปกรณ์แข่งขัน  ค่าตอบแทนกรรมการ
ตัดสิน  ค่าโล่รางวัล  ค่าบ ารุงสถานท่ี  และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ท่ี เกี่ ยวข้องตามระเบียบ
เบิกจ่ายได้เท่าท่ีจ าเป็นในการด าเนินงานตาม
โครงการฯ 

150,000 ร.ร.บ้าน
หนองสะไน

ราษฎร์
รังสฤษฎ ์

กอง
การศึกษา 

            

6 จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนินการน านักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันในระดับอ าเภอ  จังหวัด  โดยเป็น
ค่าใช้จ่ายในโครงการ  เช่น  ค่าอุปกรณ์กีฬา  
ค่าชุดกีฬา  พร้อมถุงเท้า  รองเท้า  เบี้ยเลี้ยง
นักกีฬา  ผู้ควบคุมหรือฝึกสอน ชุดวอร์มของ
ผู้ควบคุมหรือผู้ฝึกสอนและนักกีฬาตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  การจัดการแข่งขัน
กีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  
2559 

20,000 ในเขตพื้นท่ี 
อ.กุดบาก ,  
จ.สกลนคร 

กอง
การศึกษา 

            

 
 
 
 

แบบ ผด.02 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการจัดหาพัสดุ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕63 
เทศบาลต าบลนาม่อง  อ าเภอกุดบาก  จังหวัดสกลนคร 

--------------------------------------------- 

ล าดับที่ โครงการ  รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  ๒๕62 พ.ศ.  ๒๕63 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

7 อุดหนุนสภาวัฒนธรรมต าบลนาม่อง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ 
ฮีตสิ บสองประ เพณี ลอยกระทง  ตา ม
ระเบียบกระทรวง  มหาดไทยว่าด้วยเงิน
อุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.  2559  และหนังสือสั่งการท่ีเกี่ยวข้อง 

50,000 สภา
วัฒนธรรม

ต าบลนาม่อง 

กอง
การศึกษา 

            

รวม   7  โครงการ  350,000               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการจัดหาพัสดุ ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕63 
เทศบาลต าบลนาม่อง  อ าเภอกุดบาก  จังหวัดสกลนคร 

--------------------------------------------- 
3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 

3.1  แผนงานการศึกษา  

ล าดับที่ โครงการ  รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  ๒๕62 พ.ศ.  ๒๕63 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 แข่งขันกีฬาส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา
ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยของศูนย์ 
พัฒนาเด็กเล็ก เช่น  ค่าป้าย ค่าวัสดุอุปกรณ์  
ค่าของรางวัล  อาหารว่างและเครื่องดื่มและ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ี เกี่ ยวข้องตามระเบียบ
เบิกจ่ายได้เท่าท่ีจ าเป็นในการด าเนินงานตาม
โครงการฯ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การ
จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 

20,000 ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กทุก

แห่ง 

กอง
การศึกษา 

            

2 อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดท าแผนการ 
จัดประสบการณ์การเรียนรู้ปฐมวัย  
อายุต่ ากว่า อายุ 3 ปี และเด็กอายุ 3-5 ปี 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดท าแผนการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ปฐมวัย  อายุต่ ากว่า  
อายุ  3  ปี  และเด็กอายุ  3 - 5  ปี  ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้
และรายจ่ายของสถานศึกษาสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2562 

20,000 ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กทุก

แห่ง 

กอง
การศึกษา 

            

 
 
 
 

แบบ ผด.02 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการจัดหาพัสดุ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕63 
เทศบาลต าบลนาม่อง  อ าเภอกุดบาก  จังหวัดสกลนคร 

---------------------------------------------  

ล าดับที่ โครงการ  รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  ๒๕62 พ.ศ.  ๒๕63 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

3 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา - ค่าอาหารกลางวันเด็กเล็กส าหรับศูนย์
พัฒ นาเด็ก เล็ ก  เพื่ อจ่ าย เป็ น ค่ าอาหาร
กลางวันเด็กเล็กส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
อัตรา มื้อละ 20 บาท /คน/วันจ านวน 245 
วัน 
- ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)  เพื่อจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายค่าจัดซ้ือจัดหา สื่อการเรียน
การสอน ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ส าหรับ
จัดประสบการณ์การเรียนรู้ ตามหน่วยการ
เรียนรู้ หรือแผนการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องตาม
มาตรฐานการใช้สื่อการเรียนการสอน วัสดุ
การศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก
ป ฐ ม วั ย   อั ต ร า ค น ล ะ  1 ,7 0 0 / ปี                                                          
- ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กตั้งไว ้ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดังน้ี                                                
  (1) ค่ าห นั งสือ เรียนอั ตราคนละ 200 
บาท/ปี  เป็นเงิน  38,000  บาท   
  (2) ค่าอุปกรณ์การเรียนอัตราคนละ 200 
บาท/ปี  เป็นเงิน  38,000  บาท                                                                                             
  (3) ค่าเครื่องแบบนักเรียน อัตราคนละ 
300 บาท/ปี  เป็นเงิน  57,000  บาท                                                                                 
  (4) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตราคนละ 
430 บาท/ปี เป็นเงิน  81,700  บาท 

1,078,150 
 
 
 
 

374,000 
 
 
 
 
 
 
 
 

214,700 

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กทุก

แห่ง 

กอง
การศึกษา 

  

          

 

แบบ ผด.02 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการจัดหาพัสดุ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕63 
เทศบาลต าบลนาม่อง  อ าเภอกุดบาก  จังหวัดสกลนคร 

---------------------------------------------  

ล าดับที่ โครงการ  รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  ๒๕62 พ.ศ.  ๒๕63 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

4 เงินอุดหนุนส่วนราชการ เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับโรงเรียน
ประถมศึกษาในเขตเทศบาลต าบลนาม่อง  
ส าหรับสนันสนุนค่าอาหารกลางวันของเด็ก
โรงเรียนประถมศึกษาในเขตเทศบาลต าบล
น่องท้ัง 7 แห่ง  ในอัตรามื้อละ  20 บาท 
ต่อคน จ านวน  200  วัน  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 

3,316,000 โรงเรียน 
ในเขตต าบล 

นาม่อง 

กอง
การศึกษา 

            

5 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการจัด
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติของโรงเรียนและ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นท่ีต าบลนาม่อง  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบกิค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัด 
การแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ. 2559   

50,000 เทศบาล
ต าบลนาม่อง 

กอง
การศึกษา 

            

6 ท้องถิ่นส่งเสริมรักการอ่าน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุน
โครงการท้องถิ่นส่งเสริมรักการอ่าน  เช่น  
จัดหาหนังสือให้มีความหลากหลาย  รวมท้ัง
วัสดุ  สารนิเทศอื่นๆ  เช่น  จุลสาร  วารสาร  
และนิตยสาร ฯลฯ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ท่ี
อ่านหนังสือตามความเหมาะสม 

20,000 ในเขต 
 ทต.นาม่อง 

กอง
การศึกษา 

            

รวม 6  โครงการ  5,092,850               

 
 

แบบ ผด.02 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการจัดหาพัสดุ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕63 
เทศบาลต าบลนาม่อง  อ าเภอกุดบาก  จังหวัดสกลนคร 

--------------------------------------------- 
3.2  แผนงานสาธารณสุข  

ล าดับที่ โครงการ  รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  ๒๕62 พ.ศ.  ๒๕63 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 อบรมฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพ
ผู้ปฏิบัติงานกู้ชีพ กู้ภัย เทศบาทต าบล  
นาม่อง 

เพื่อเป็นการใช้จ่ายตามโครงการอบรมฟื้นฟู
และพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานกู้ชีพ กู้ภัย 
เทศบาทต าบลนาม่ อ ง โดยมี ค่ าใช้ จ่ าย 
ประกอบด้วย  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และ
การตกแต่งสถาน ท่ี   ค่ าวัสดุ เครื่องเขียน  
อุปกรณ์  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ  
ค่ากระเป๋า  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าใช้จ่ายอื่น
ท่ี จ า เป็ น  ฯลฯ   ถื อปฏิ บั ติ ต ามระ เบี ยบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้ าห น้าท่ี ท้องถิ่น  พ .ศ. 2557  รวมถึ ง
หนังสือสั่งการท่ีเกี่ยวข้อง 

20,000 ทต. นาม่อง กอง     
สาธารณ    

สุขฯ 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการจัดหาพัสดุ ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕63 
เทศบาลต าบลนาม่อง  อ าเภอกุดบาก  จังหวัดสกลนคร 

--------------------------------------------- 
  

ล าดับที่ โครงการ  รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  ๒๕62 พ.ศ.  ๒๕63 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

2 สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย  จากโรคพิษ
สุนัขบ้า 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ
สัตว์ปลอดโรค  คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข
บ้า โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าใช้จ่าย
เกี่ ย วกับการใช้และการตกแต่งสถาน ท่ี        
ค่าวัสดุเครื่องเขียน  อุปกรณ์  ค่าถ่ายเอกสาร  
ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ  ค่ากระเป๋า  ค่าอาหาร  
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าสมนาคุณ
วิทยากร  ค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็นฯลฯ  ถือ
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ. 
2557  รวมถึงหนังสือสั่งการท่ีเกี่ยวข้อง   

90,000 ในเขต 
 ทต.นาม่อง 

กอง     
สาธารณ    

สุขฯ 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการจัดหาพัสดุ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕63 
เทศบาลต าบลนาม่อง  อ าเภอกุดบาก  จังหวัดสกลนคร 

--------------------------------------------- 
  

ล าดับที่ โครงการ  รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  ๒๕62 พ.ศ.  ๒๕63 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

3 เฝ้าระวังและควบคุมโรคเอดส์และ
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในกลุ่มเสี่ยง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ
เฝ้าระวังและควบคุมโรคเอดส์และโรคติดต่อ 
ทางเพศสัมพันธ์ในกลุ่มเสี่ยง  โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และ
การตกแต่งสถานท่ี  ค่าวัสดุ เครื่องเขียน  
อุปกรณ์  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์
ต่างๆ  ค่ากระเป๋า  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่าง
และ เครื่ อ งดื่ ม   ค่ าสมน าคุณ วิทย าก ร  
ค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็น ฯลฯ  ถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ. 2557  รวมถึง
หนังสือสั่งการท่ีเกี่ยวข้อง 

30,000 ในเขต 
 ทต.นาม่อง 

กอง     
สาธารณ    

สุขฯ 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการจัดหาพัสดุ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕63 
เทศบาลต าบลนาม่อง  อ าเภอกุดบาก  จังหวัดสกลนคร 

--------------------------------------------- 

ล าดับที่ โครงการ  รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  ๒๕62 พ.ศ.  ๒๕63 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

4 เงินอุดหนุนส าหรับขับเคลื่อนโครงการ
ควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน 

หมู่ 4,5,6,8,10,11,13,14,17,18 หมู่ ๆ 
ละ  5,000  บาท  รวมเป็นเงิน  50,000  
บาท  เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก ท่ี 
มท 0808.2/ว3028 ลงวันท่ี  6 มิถุนายน 
2561 

50,000 หมูท่ี่ 
4,5,6,8,10,
11,13,14,1

7,18 

กอง     
สาธารณ    

สุขฯ 

            

5 เงินอุดหนุนส าหรับขับเคลื่อนโครงการ
ควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

หมู่ 1,2,3,7,9,12,15,16,19 หมู่ ๆ ละ  
4,000  บาท  รวมเป็นเงิน  36,000  บาท  
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559  และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก ท่ี มท 
0808.2/ว3028  ลงวันท่ี  6  มิถุนายน  
2561 

36,000 หมูท่ี่ 
1,2,3,7,9,1
2,15,16,19 

กอง     
สาธารณ    

สุขฯ 

            

6 เงินอุดหนุนส าหรับขับเคลื่อนโครงการ
ปรับปรุงภาวะโภชนาการเพื่อป้องกันแก้ไข
ปัญหาเด็กน้ าหนักน้อยกว่าเกณฑ์และ
สุขภาพเด็ก 

หมู่  1,2,3,7,9,12,15,16,19  หมู่ๆละ  
4,000  บาท  รวมเป็นเงิน  36,000  บาท  
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ. 2559  และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก ท่ี มท 
0808.2/ว3028  ลงวันท่ี  6  มิถุนายน 
2561 

36,000 หมูท่ี่  
1,2,3,7,9,1
2,15,16,19 

กอง     
สาธารณ    

สุขฯ 

            

 

แบบ ผด.02 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการจัดหาพัสดุ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕63 
เทศบาลต าบลนาม่อง  อ าเภอกุดบาก  จังหวัดสกลนคร 

--------------------------------------------- 

ล าดับที่ โครงการ  รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  ๒๕62 พ.ศ.  ๒๕63 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

7 เงินอุดหนุนส าหรับขับเคลื่อนโครงการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในการ
บริโภคปลาดิบในกลุ่มเสี่ยง 

- หมู่ท่ี  1,2,3,7,9,12,15,16,19  หมู่ๆ
ละ  4,000  บาท  รวมเป็นเงิน  36,000  
บาท   
- หมู่ท่ี  4,5,6,8,10,11,13,14,17,18  
หมู่ๆละ  7,500  บาท  รวมเป็นเงิน  
75,000  บาท  เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2559  
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก   
ท่ี มท 0808.2/ว3028 ลงวันท่ี  6 
มิถุนายน 2561   

111,000 - หมู่ท่ี  
1,2,3,7,9,1
2,15,16,19 

- หมู่ท่ี  
4,5,6,8,10,
11,13,14,1

7,18   

กอง     
สาธารณ    

สุขฯ 

            

8 เงินอุดหนุนส าหรับขับเคลื่อนโครงการเฝ้า
ระวังและป้องกันปัญหาทารกแรกเกิด
น้ าหนักน้อยกว่า 2,500 กรัมในหญิง
ตั้งครรภ์ 

หมู่ 1,2,3,7,9,12,15,16,19 หมู่ ๆ ละ  
4,000  บาท  รวมเป็นเงิน  36,000  บาท  
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559  และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก ท่ี มท 
0808.2/ว3028 ลงวันท่ี  6  มิถุนายน 
2561 

36,000 หมูท่ี่ 
1,2,3,7,9,1
2,15,16,19 

กอง     
สาธารณ    

สุขฯ 

            

 
 
 
 
 

แบบ ผด.02 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการจัดหาพัสดุ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕63 
เทศบาลต าบลนาม่อง  อ าเภอกุดบาก  จังหวัดสกลนคร 

--------------------------------------------- 

ล าดับที่ โครงการ  รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  ๒๕62 พ.ศ.  ๒๕63 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

9 เงินอุดหนุนส าหรับขับเคลื่อนโครงการ
รณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด   
(TO  BE  NUMBER  ONE )  ศูนย์เพื่อน
ใจวัยรุ่น 

เพื่อจ่ายเงินอุดหนุนโครงการเงินอุดหนุน
ส าหรับขับเคลื่อนโครงการรณรงค์และแก้ไข
ปัญหายาเสพติด  (TO  BE  NUMBER  
ONE)  ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น  หมู่ท่ี
1,2,3,7,9,12,15,16,19  หมู่ๆละ  
4,000  บาท   รวมเป็นเงิน  36,000  
บาท  เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2559  
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก  
ท่ี มท 0808.2 /ว3028   ลงวันท่ี  6  
มิถุนายน 2561 

36,000 หมู่ท่ี
1,2,3,7,9,1
2,15,16,19 

กอง     
สาธารณ    

สุขฯ 

            

10 เงินอุดหนุนส าหรับขับเคลื่อนโครงการสืบ
สานพระราชปณิธานสมเด็จย่า  ต้านภัย
มะเร็งเต้านม 

เพื่อจ่ายเงินอุดหนุนโครงการเงินอุดหนุน
ส าหรับขับเคลื่อนโครงการสืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม  
หมู่ 4,5,6,8,10,11,13,14,17,18 หมู่ๆ 
ละ  7,500  บาท  รวมเป็นเงิน  75,000  
บาท เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ. 2559  และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก ท่ี มท 
0808.2/ว3028 ลงวันท่ี  6  มิถุนายน 
2561 

75,000 หมูท่ี่ 
4,5,6,8,10,
11,13,14,1

7,18 

กอง     
สาธารณ    

สุขฯ 

            

รวม 10  โครงการ  520,000               
 

แบบ ผด.02 



 
 

- 15 - 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการจัดหาพัสดุ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕63 
เทศบาลต าบลนาม่อง  อ าเภอกุดบาก  จังหวัดสกลนคร 

--------------------------------------------- 
3.3  แผนงานสังคมสงเคราะห์  

ล าดับที่ โครงการ  
รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  ๒๕62 พ.ศ.  ๒๕63 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร หรือค่า
สมนาคุณ  ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่ อ งดื่ ม   ค่ า เขี ย น เกี ย รติ บั ต รห รื อ
ประกาศเกียรติคุณ ค่าพาหนะ ค่าเขียน
ป้ายสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องตาม
ระเบียบเบิกจ่ายได้เท่าท่ีจ าเป็นในการ
ด าเนินงานตามโครงการ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ.2557 

80,000 
 

ในเขตพื้นท่ี 
ทต.นาม่อง 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการจัดหาพัสดุ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕63 
เทศบาลต าบลนาม่อง  อ าเภอกุดบาก  จังหวัดสกลนคร 

--------------------------------------------- 

ล าดับที่ โครงการ  
รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  ๒๕62 พ.ศ.  ๒๕63 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส เพื่อจ่ายเป็น ค่าตอบแทนวิทยากร หรือค่า
สมนาคุณ  ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าเขียนเกียรติบัตรหรือประกาศ
เกียรติคุณ ค่าพาหนะ  ค่าเช่าท่ีพัก ค่า
เขียนป้ ายชื่ อประชาสัมพันธ์   ค่าวัสดุ
อุ ป ก รณ์  ฯลฯ  และ ค่ า ใช้ จ่ าย อื่ น ๆ ท่ี
เกี่ยวข้องตามระเบียบเบิกจ่ายได้เท่าท่ี
จ าเป็นในการด าเนินงานตามโครงการ  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ.
2557 

20,000 ในเขตพื้นท่ี 
ทต.นาม่อง 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

            

รวม 2  โครงการ  100,000               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการจัดหาพัสดุ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕63 
เทศบาลต าบลนาม่อง  อ าเภอกุดบาก  จังหวัดสกลนคร 

--------------------------------------------- 
3.4  แผนงานงบกลาง  

ล าดับที่ โครงการ  
รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  ๒๕62 พ.ศ.  ๒๕63 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สงูอายุ
ในเขตเทศบาลต าบลนาม่อง  ตามระเบยีบ
กระทรวง  มหาดไทยวา่ด้วยหลักเกณฑก์าร
จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553  และแก้ไขเพิม่เติม   
(ฉบับที่  4)  พ.ศ. 2562 

13,040,400 ในเขตพื้นท่ี 
ทต.นาม่อง 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

            

2 เบี้ยยังชีพคนพิการ เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ
ให้กับคนพิการในเขตเทศบาลต าบลนามอ่ง  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
หลักเกณฑ์การจา่ยเงินเบี้ยความพิการให้คน
พิการของ  อปท. พ.ศ. 2552  และแกไ้ข
เพิ่มเติม  (ฉบับที่ 4)  พ.ศ. 2562 

5,376,000 ในเขตพื้นท่ี 
ทต.นาม่อง 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

            

3 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ปว่ย
เอดส์  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพของ 
อปท. พ.ศ. 2548 

100,000 ในเขตพื้นท่ี 
ทต.นาม่อง 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

            

รวม 3  โครงการ  18,516,400               

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการจัดหาพัสดุ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕63 
เทศบาลต าบลนาม่อง  อ าเภอกุดบาก  จังหวัดสกลนคร 

--------------------------------------------- 
4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอย่างสมดุลและย่ังยืน 

4.1  แผนงานสาธารณสุข  

ล าดับที่ โครงการ  รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  ๒๕62 พ.ศ.  ๒๕63 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 1 อปท. 1 ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ 
1 อปท. 1 ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม    
โดยมีค่าใช้จ่าย  ประกอบด้วย  ค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานท่ี       
ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม   
ค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็น ฯลฯ 

10,000 ทต. นาม่อง กอง       
สาธารณ    

สุขฯ 

            

2 ตลาดนัดขยะรีไซเคิล เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ
ตลาดนัดขยะรีไซเคิล  โดยมีค่าใช้จ่าย  
ประกอบด้วย   ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และ
การตกแต่งสถานท่ี  ค่าวัสดุเครื่องเขียน  
อุปกรณ์  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ  
ค่ากระเป๋า  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม  ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าใช้จ่ายอื่น
ท่ีจ าเป็น ฯลฯ 

30,000 ในเขตพื้นท่ี  
ทต.นาม่อง 

กอง       
สาธารณ    

สุขฯ 

            

3 ตลาดประชารัฐ  ท้องถิ่นสุขใจ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ
ตลาดประชารัฐ  ท้องถิ่นสุขใจ  โดยมี
ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ
ใช้และการตกแต่งสถานท่ี  ค่าวัสดุเครื่องเขียน  
อุปกรณ์  ค่าถ่ายเอกสารค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ  
ค่ากระเป๋า  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าใช้จ่ายอื่น
ท่ีจ าเป็น ฯลฯ 

30,000 ในเขตพื้นท่ี  
ทต.นาม่อง 

กอง       
สาธารณ    

สุขฯ 

            

 

แบบ ผด.02 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการจัดหาพัสดุ ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕63 
เทศบาลต าบลนาม่อง  อ าเภอกุดบาก  จังหวัดสกลนคร 

--------------------------------------------- 

ล าดับที่ โครงการ  รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  ๒๕62 พ.ศ.  ๒๕63 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

4 ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ
ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมโดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่ง
สถานท่ี  ค่าวัสดุเครื่องเขียน อุปกรณ์  ค่าถ่าย
เอกสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ  ค่ากระเป๋า  
ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม              
ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็น 
ฯลฯ  ถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ. 2557 รวมถึงหนังสือ
สั่งการท่ีเกี่ยวข้อง 

30,000 ทต. นาม่อง กอง       
สาธารณ    

สุขฯ 

            

รวม 4  โครงการ  100,000               

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการจัดหาพัสดุ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕63 
เทศบาลต าบลนาม่อง  อ าเภอกุดบาก  จังหวัดสกลนคร 

--------------------------------------------- 
4.2  แผนงานการเกษตร  

ล าดับที่ โครงการ  รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  ๒๕62 พ.ศ.  ๒๕63 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 ท้องถิ่น ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ “ท้องถิ่น 
สร้างป่า รักษ์น้ า” 

เพื่ อ เป็ น ค่ าใช้ จ่ ายตามโครงการท้องถิ่ น      
ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ  "ท้องถิ่น  สร้างป่า  
รักษ์น้ า”เช่น ค่าอาหาร / อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม   ค่าป้ าย ค่าวัสดุ  อุปกรณ์ ท่ี ใช้     
ตามโครงการ ฯลฯ  เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
เกี่ ย วกับการปฏิบั ติ ราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542  และ
หนังสือสั่งการท่ีเกี่ยวข้อง 

30,000 ในเขตพื้นท่ี  
ทต.นาม่อง 

กอง       
สาธารณ    

สุขฯ 

      
 

     

รวม 1  โครงการ  30,000               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการจัดหาพัสดุ   ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕63 
เทศบาลต าบลนาม่อง  อ าเภอกุดบาก  จังหวัดสกลนคร 

--------------------------------------------- 
5.  ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ังคง 

5.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป  

ล าดับที่ โครงการ  รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  ๒๕62 พ.ศ.  ๒๕63 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 ค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการ/กิจกรรม
วันส าคัญ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการ/
กิ จกรรมวันส าคัญ   ตาม โครงการหรือ
กิจกรรมวันส าคัญของทางราชการ  วันส าคัญ
ของท้องถิ่น  รวมถึงค่าใช้จ่ายในการจัดงาน/
จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสต่างๆ  
เช่น  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
ค่าป้าย  ค่าพาหนะ  ค่าชุดไฟประดับตกแต่ง  
ค่าตกแต่งสถานท่ี  ค่าธงสัญลักษณ์  ค่าพาน
พุ่มดอกไม้  พานประดับพุ่มดอกไม้  พานพุ่ม
เงินพุ่มทอง  ช่อดอกไม้   กระเช้าดอกไม้             
ค่าพวงมาลัยหรือพวงมาลาส าหรับวาง
อ นุ ส า ว รี ย์   ห รื อ ใ ช้ ใ น ก า ร จั ด ง า น            
จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสต่างๆ  
ฯลฯ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย      
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  การ
จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ . 2559 

20,000 ทต. นาม่อง/
อ.กุดบาก 

ส านักปลัด             

 
 
 
 

แบบ ผด.02 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการจัดหาพัสดุ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕63 
เทศบาลต าบลนาม่อง  อ าเภอกุดบาก  จังหวัดสกลนคร 

--------------------------------------------- 

ล าดับที่ โครงการ  รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  ๒๕62 พ.ศ.  ๒๕63 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

2 ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้ง
ท่ัวไป  หรือเลือกตั้งซ่อม  กรณีแทนต าแหน่ง
ว่างของผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภา
ท้องถิ่ น   ได้ แก่   ค่ าตอบแทนเจ้ าห น้ า ท่ี
ผู้เกี่ยวข้อง  ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง
กับการจัดการเลือกตั้ง ตามท่ีคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง (กกต.)  ก าหนดตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยท่ี มท 0808.2/ว 3675  
ลงวันท่ี 6  กรกฎาคม  2561  และหนังสือ
สั่งการท่ีเกี่ยวข้อง 

600,000 ในเขตพื้นท่ี  
ทต.นาม่อง 

ส านักปลัด             

3 จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลต าบล
นาม่อง 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ  เช่น  ค่าวัสดุ -
อุปกรณ์  ค่าอาหารว่าง  ค่าตอบแทนวิทยากร 
ฯลฯ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  และแก้ไขเพิ่มเติมถึง 
พ.ศ. 2561 

30,000 ในเขตพื้นท่ี  
ทต.นาม่อง 

ส านักปลัด             

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการจัดหาพัสดุ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕63 
เทศบาลต าบลนาม่อง  อ าเภอกุดบาก  จังหวัดสกลนคร 

--------------------------------------------- 

ล าดับที่ โครงการ  รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  ๒๕62 พ.ศ.  ๒๕63 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

4 เข้าค่ายส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม   
ร่วมต่อต้านการทุจริต  ตามแนวทางหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้กับเด็กและ
เยาวชน 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการเข้า
ค่ายส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  ร่วมต่อต้าน
ก าร ทุ จ ริ ต   ต ามแน วท างห ลั กป รั ชญ า
เศรษฐกิจพอเพียงให้กับเด็กและเยาวชน  โดย
มี ค่ าใช้ จ่ ายประกอบด้วย   ค่ าสมนาคุณ
วิทยากร  ค่าอาหารกลางวัน  ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม  ค่าวัสดุอุปกรณ์   ค่าบ ารุง
สถานท่ี/  ค่าเช่าสถานท่ี  ค่าท่ีพัก  เป็นต้น  
รวมถึ ง ค่ าใช้ จ่ ายอื่ น ๆ  ท่ี เกี่ ย วข้ อ ง ฯลฯ  
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น  พ.ศ. 2557 

30,000 ทต. นาม่อง ส านักปลัด             

5 ฝึกอบรมและศึกษาดูงานนอกสถานท่ี เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานนอกสถานท่ีเพื่อพัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบั ติ งานและ เตรียมความพร้อม เข้ าสู่
ป ระชาคมอาเซียนให้ แก่บุ คลากรสั งกั ด
เทศบาลต าบลนาม่อง  ผู้น าชุมชนและกลุ่ม
องค์กรชุมชน  กลุ่มอาชีพ  ฯลฯ  ใน เขต      
ต าบ ลน าม่ อ ง   ถื อ ปฏิ บั ติ ต าม ระ เบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและเข้ารับการอบรมของเจ้าหน้าท่ี
ท้องถิ่น  พ.ศ. 2557 

200,000 ทต. นาม่อง ส านักปลัด             

 
 

แบบ ผด.02 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕63 
เทศบาลต าบลนาม่อง  อ าเภอกุดบาก  จังหวัดสกลนคร 

--------------------------------------------- 

ล าดับที่ โครงการ  รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  ๒๕62 พ.ศ.  ๒๕63 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

6 จิตอาสา “ท าความดีด้วยหัวใจ” เพื่ อ จ่ า ย เป็ น ค่ า ต อ บ แ ท น วิ ท ย า ก ร             
ค่ าสมนาคุณ  ค่ าสมนาคุณ ในการดู งาน        
ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและ
เค รื่ อ ง ดื่ ม  ค่ า เขี ย น เกี ย ร ติ บั ต ร ห รื อ
ประกาศนียบัตร ค่าพาหนะ ค่าเช่าท่ีพัก ค่า
ป้ายโครงการค่าเขียนป้ายสื่อประชาสัมพันธ์  
ค่าพานพุ่มดอกไม้พานพุ่มเงิน – พานพุ่มทอง  
ค่าธงชาติ ค่าธงพระปรมาภิไธย ว.ป.ร.ธงตรา
สัญลักษณ์ ค่าชุดไฟฟ้าประดับ ค่าผ้าประดับ  
ค่าเทียนพร้อมชุดขาตั้ง ค่าพระบรมฉายา
ลักษณ์ ค่าเครื่องราชสักการะ ค่าปากกาตั้ง
โต๊ะ ค่าขาตั้งกรอบรูป ค่าลวด ค่าเข็มหมุด  
ค่าวัสดุอุปกรณ์  ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ      
ท่ีเกี่ยวข้องตามระเบียบเบิกจ่ายได้  เท่าท่ี
จ าเป็นในการด าเนินโครงการ เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ .ศ.2542  
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการ
ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และถือ
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการอบรม
ของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ. 2557 

80,000 ทต. นาม่อง ส านักปลัด             

 

แบบ ผด.02 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการจัดหาพัสดุ ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕63 
เทศบาลต าบลนาม่อง  อ าเภอกุดบาก  จังหวัดสกลนคร 

--------------------------------------------- 

ล าดับที่ โครงการ  รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  ๒๕62 พ.ศ.  ๒๕63 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

7 ฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม  แก่ผู้บริหาร  
สมาชิกฯ พนักงานเทศบาลและพนักงาน
จ้าง 

เพื่ อ เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ
ฝึกอบรมคุณธรรม  จริยธรรมแก่ผู้บริหาร  
สมาชิกสภาฯ พนักงานเทศบาลและพนักงาน
จ้ า ง  โ ด ย มี ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย             
ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหารกลางวัน  
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าวัสดุอุปกรณ์  
และค่าใช้จ่ายอื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง ฯลฯ เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้ วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น  พ.ศ. 2557 

20,000 ทต. นาม่อง ส านักปลัด             

8 ปกป้องสถาบันส าคัญของชาติและการจัด
งานรัฐพิธีต่างๆ 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อ
เป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อ
สถาบันพระมหากษั ตริย์   ตามระ เบี ยบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน  การจัดการแข่งขันกีฬาและ
การส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2559 

20,000 ทต. นาม่อง ส านักปลัด             

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการจัดหาพัสดุ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕63 
เทศบาลต าบลนาม่อง  อ าเภอกุดบาก  จังหวัดสกลนคร 

--------------------------------------------- 

ล าดับที่ โครงการ  รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  ๒๕62 พ.ศ.  ๒๕63 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

9 ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลท่ีประพฤติตน
เป็นท่ีประจักษ์ 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ      
ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลท่ีประพฤติตนเป็นท่ี
ประจักษ์   ให้กับเด็กเยาวชน  และประชาชน
ท่ัวไปในเขตเทศบาลต าบลนาม่องท่ีประพฤติ
ตนดีเด่นในด้านบุคคลท่ีให้ความช่วยเหลือมีจิต
อาสา/จิตสาธารณะ  บุคคลท่ีด ารงตนตามวิถี
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ผู้น าชุมชนท่ีมี
คุณธรรม  ซ่ือสัตย์สุจริต  และจริยธรรมดีเด่น  
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าอาหาร
กลางวัน  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าวัสดุ
อุปกรณ์  และค่าใช้จ่ายอื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง ฯลฯ  
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542  
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน  การจัดการแข่งขันกีฬาและ
การส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2559 

10,000 ทต. นาม่อง ส านักปลัด             

 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการจัดหาพัสดุ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕63 
เทศบาลต าบลนาม่อง  อ าเภอกุดบาก  จังหวัดสกลนคร 

--------------------------------------------- 

ล าดับที่ โครงการ  รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  ๒๕62 พ.ศ.  ๒๕63 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

10 อบรม หลักสูตร “เด็กและเยาวชนไทยยุค
ใหม่หัวใจสะอาดปลอดทุจริต ร่วมพลัง
พิชิตคอรัปชั่น” 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ
อบรม  หลักสูตร  "เด็กและเยาวชนไทยยุค
ใหม่หัวใจสะอาดปลอดทุจริต  ร่วมพลังพิชิต
คอรัปชั่น"  ให้กับเด็กและเยาวชนในเขต
เทศบาลต าบลนาม่อง  โดยมี ค่าใช้จ่ าย
ป ระกอบ ด้ วย   ค่ าสมน าคุณ วิท ย าก ร  
ค่าอาหารกลางวัน   ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม  ค่าวัสดุอุปกรณ์  และค่าใช้จ่าย
อื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง ฯลฯ  เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ. 2557 

30,000 ทต. นาม่อง ส านักปลัด             

11 จัดท าแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตาม
โครงการจัดท าแผนท่ีภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน   โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย
ค่าจ้างเหมารังวัด  ค่าจ้างเหมาพนักงานและ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีจ าเป็น  เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนท่ีภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ. 2550 

200,000 ในเขตพื้นท่ี  
ทต.นาม่อง 

กองคลัง             

รวม 11  โครงการ  1,240,000               

 
 
 
 

แบบ ผด.02 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการจัดหาพัสดุ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕63 
เทศบาลต าบลนาม่อง  อ าเภอกุดบาก  จังหวัดสกลนคร 

--------------------------------------------- 
5.2  แผนงานการรักษาความสงบภายใน  

ล าดับที่ โครงการ  รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  ๒๕62 พ.ศ.  ๒๕63 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 ช่วยเหลือผู้ประสบภัย เพื่ อจ่ าย เป็ น ค่ าใช้ จ่ าย ในการช่ วย เหลื อ
ประชาชนในกรณีเกิดจากภัยธรรมชาติ  หรือ
สาธารณภัยต่างๆ  เช่น  การป้องกันและแก้ไข
ปัญหาอุทกภัย  น้ าป่าไหลหลาก  แผ่นดินถล่ม  
ภัยแล้ง  ภัยหนาว  อัคคีภัย  วาตภัย  และภัย
ท่ีไม่อาจคาดการณ์ ได้ ฯลฯ  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่ อ
ช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าท่ีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   พ.ศ. 2560  
และแก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับท่ี 2)  พ.ศ. 2561  
และแนวปฏิบัติตามหนังสือสั่งการท่ีเกี่ยวข้อง 

400,000 ในเขตพื้นท่ี  
ทต.นาม่อง 

ส านักปลัด             

2 ป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล
ส าคัญ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าป้องกันและลดอุบัติเหตุหรือ
รักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชนในช่วง 
เทศกาลส าคัญต่างๆ  เช่น  เทศกาลปีใหม่  
เทศกาลสงกรานต์  เทศกาลงานประเพณี
ท้องถิ่น 

80,000 ในเขตพื้นท่ี  
ทต.นาม่อง 

ส านักปลัด             

3 ชุมนุมสวนสนามเน่ืองในวัน  อปพร. เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ เช่น  ค่า
พาหนะในการน าสมาชิกเข้าร่วมโครงการ,ค่า
วัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ 

10,000 จ.สกลนคร ส านักปลัด             

 
 
 
 

แบบ ผด.02 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการจัดหาพัสดุ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕63 
เทศบาลต าบลนาม่อง  อ าเภอกุดบาก  จังหวัดสกลนคร 

--------------------------------------------- 

ล าดับที่ โครงการ  รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  ๒๕62 พ.ศ.  ๒๕63 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

4 ฝึกอบรม  อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน (อปพร.) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ  เช่น      
ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ ค่าอาหารว่าง  ค่าตอบแทน
วิทยากร  ค่าเดินทาง  ค่าตัดชุด อปพร.       
ค่าหมวก  ค่ารองเท้า  ค่าเสื้อ  ค่าเช่าท่ีพัก 
ฯลฯ  ท่ีเกี่ยวข้องตามระเบียบเบิกจ่ายได้เท่าท่ี
จ าเป็นในการด าเนินงานตามโครงการ ฯ  ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น  พ.ศ. 2557  รวมถึง
หนังสือสั่งการท่ีเกี่ยวข้อง 

250,000 ทต.นาม่อง ส านักปลัด             

5 ซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ  เช่ น      
ค่าวัสดุ-อุปกรณ์  ค่าอาหารว่าง  ค่าตอบแทน
วิทยากร  ฯลฯ   ถื อปฏิ บั ติ ต ามระ เบี ยบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและเข้ารับการอบรมของเจ้าหน้าท่ี
ท้องถิ่น  พ.ศ. 2557 

30,000 ทต. นาม่อง ส านักปลัด             

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการจัดหาพัสดุ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕63 
เทศบาลต าบลนาม่อง  อ าเภอกุดบาก  จังหวัดสกลนคร 

--------------------------------------------- 

ล าดับที่ โครงการ  รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  ๒๕62 พ.ศ.  ๒๕63 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

6 อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับเทศบาลต าบล
กุดไห  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับโครงการ
ขอรับเงินอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (สถานท่ีกลาง)  อ าเภอกุดบาก  
จังหวัดสกลนคร เป็นเงิน  35,000  บาท  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจ
หน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  
2560   และแนวปฏิบัติตามหนังสือสั่งการท่ี
เกี่ยวข้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ. 2559  และหนังสือสั่งการท่ี
เกี่ยวข้อง 

35,000 ส านักงาน
ท้องถิ่นอ าเภอ 

กุดบาก 

ส านักปลัด             

รวม 6  โครงการ  805,000               

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการจัดหาพัสดุ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕63 
เทศบาลต าบลนาม่อง  อ าเภอกุดบาก  จังหวัดสกลนคร 

--------------------------------------------- 
5.3  แผนงานเคหะและชุมชน 

ล าดับที่ โครงการ  รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  ๒๕62 พ.ศ.  ๒๕63 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 ขยายเขตให้บริการไฟฟ้าแรงต่ า   
(สายวัดป่าอุดมธรรมวนาราม – นางเติ่ง)   
บ้านหนองค้า  หมู่ท่ี  2 

สายวัดป่าอุดมธรรมวนาราม – นางเติง่ 300,000 บ้านหนองค้า  
หมู่ท่ี  2 

กองช่าง             

2 ขยายเขตให้บริการไฟฟ้าแรงต่ า   
(สายนาขาม – นาม่อง) 
บ้านนาขาม  หมู่ท่ี 3 

สายนาขาม – นาม่อง 350,000 บ้านนาขาม 
หมู่ท่ี 3  
 

กองช่าง             

3 ขยายเขตให้บริการไฟฟ้าแรงต่ า   
(สายนาม่อง)  บ้านเชิงดอย  หมู่ท่ี  6 

สายนาม่อง 250,000 บ้านเชิงดอย  
หมู่ท่ี  6 

กองช่าง             

4 ขยายเขตให้บริการไฟฟ้าแรงต่ า   
(สายกุดน้ าใส – หนองท่ม)  
บ้านกุดน้ าใส  หมู่ท่ี  8 

สายกุดน้ าใส – หนองท่ม 250,000 บ้านกุดน้ าใส  
หมู่ท่ี  8 

กองช่าง             

5 ขยายเขตให้บริการไฟฟ้าแสงสว่าง
สาธารณะ  บ้านโนนทรายค า  หมู่ท่ี 10 

ภายในบ้านโนนทรายค า  หมู่ท่ี 10 350,000 บ้านบ้านโนน
ทรายค า 
หมู่ท่ี 10 

กองช่าง             

6 ขยายเขตให้บริการไฟฟ้าแรงต่ า  
(สายหนองส่าน–นาม่อง)  
บ้านหนองสะไน  หมู่ท่ี 14 

สายหนองส่าน–นาม่อง 250,000 บ้านหนอง 
สะไน  
หมู่ท่ี 14 

กองช่าง             

7 ขยายเขตให้บริการไฟฟ้าแรงต่ า  
(สายคุ้มโนนสวรรค์)   
บ้านหนองค้า  หมู่ท่ี 16 

สายคุ้มโนนสวรรค์ 150,000 บ้านหนองค้า 
หมู่ท่ี 16 

กองช่าง             

รวม 7  โครงการ  1,900,000               

 
 

แบบ ผด.02 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการจัดหาพัสดุ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕63 
เทศบาลต าบลนาม่อง  อ าเภอกุดบาก  จังหวัดสกลนคร 

--------------------------------------------- 
5.4  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ล าดับที่ โครงการ  รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  ๒๕62 พ.ศ.  ๒๕63 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก   
(สายสามแยกหน้าบ้านก านันบ้านนาม่อง  
หมู่ท่ี  1) 

เพื่อเป็นค่าจ้างในการก่อสร้างรางระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก  กว้าง  0.40  เมตร  
ลึก  0.40  เมตร ยาว  220.00  เมตร  
พร้อมบ่อพักขนาดกว้าง  1.00  เมตร   
ยาว  1.00  เมตร  ลึก 0.80 เมตร   
จ านวน  2  บ่อ  พร้อมป้ายชื่อโครงการ
จ านวน 1 ป้าย  รายละเอียดตามแบบ
รายการประมาณการและแบบรูปรายการ           
ท่ีเทศบาลก าหนด 

350,000 บ้านนาม่อง 
หมู่ท่ี 1 (สาย
สามแยกหน้า
บ้านก านัน) 

กองช่าง             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการจัดหาพัสดุ ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕63 
เทศบาลต าบลนาม่อง  อ าเภอกุดบาก  จังหวัดสกลนคร 

--------------------------------------------- 

ล าดับที่ โครงการ  รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  ๒๕62 พ.ศ.  ๒๕63 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

2 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน
หนองสะไน หมู่ท่ี 4   

เพื่อเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้านหนองสะไน  หมู่ท่ี  4  
จ านวน  3 สาย  ดังน้ี  
    สายที่  1 (สายที่พักสงฆ์) ขนาดกว้าง  
4.00  เมตร  ยาว  50.00  เมตร        
หนา  0.15  เมตร 
    สายที่  2 (สายบ้านนายค าเขียน)  
ขนาดกว้าง  4.00  เมตร  ยาว  66.00  
เมตร  หนา  0.15  เมตร 
    สายที่  3 (สายซอยสหกรณ์) ขนาดกว้าง  
4.00  เมตร  ยาว  24.00  เมตร        
หนา  0.15  เมตร   
มีพ้ืนท่ีผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กรวมไม่
น้อยกว่า 560 ตารางเมตร  พร้อมป้ายชื่อ
โครงการ  จ านวน  1  ป้าย  รายละเอียด
ตามแบบรายการประมาณการและแบบรูป
รายการท่ีเทศบาลก าหนด    

350,000 บ้านหนอง 
สะไน หมู่ท่ี 4  

กองช่าง             

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการจัดหาพัสดุ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕63 
เทศบาลต าบลนาม่อง  อ าเภอกุดบาก  จังหวัดสกลนคร 

--------------------------------------------- 

ล าดับที่ โครงการ  รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  ๒๕62 พ.ศ.  ๒๕63 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

3 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   
(สายหลังโรงเรียน)  บ้านดงนิมิต  หมู่ท่ี  7 

เพื่อเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ผิวจราจร  กว้าง  3.00  เมตร   
ยาว  186.00  เมตร  หนา  0.15  มีพ้ืนท่ี
ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กรวมไม่น้อยกว่า  
558  ตารางเมตร  พร้อมป้ายชื่อโครงการ
จ านวน 1 ป้าย  รายละเอียดตามแบบ
รายการประมาณการและแบบรูปรายการท่ี
เทศบาลก าหนด 

345,000 บ้านดงนิมิต  
หมู่ท่ี  7  
(สายหลัง
โรงเรียน) 

กองช่าง             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการจัดหาพัสดุ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕63 
เทศบาลต าบลนาม่อง  อ าเภอกุดบาก  จังหวัดสกลนคร 

--------------------------------------------- 
 

ล าดับที่ โครงการ  รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  ๒๕62 พ.ศ.  ๒๕63 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

4 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   
บ้านนาขาม  หมู่ท่ี  9 

เพื่อเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้านนาขาม หมู่ท่ี  9   
(สายทางออกกุดน้ าใส)   
หมู่ท่ี  9  จ านวน  3  สาย ดังน้ี   
    สายท่ี  1  ขนาดกว้าง  3.00  เมตร  
ยาว  48.00  เมตร  หนา  0.15  เมตร 
พร้อมงานวางท่อระบายน้ าชนิดอัดแรง มอก. 
ชั้น 3 จ านวน 5 ท่อน  และงานลงลูกรังรอง
พื้นทางเดิม 
    สายที่  2  ขนาดกว้าง  3.00  เมตร  
ยาว  57.00  เมตร  หนา  0.15  เมตร  
พร้อมงานลงลูกรังรองพื้นทางเดิม 
    สายที่  3  ขนาดกว้าง  3.00  เมตร  
ยาว  43.00  เมตร  หนา  0.15  เมตร  
พร้อมงานวางท่อระบายน้ าชนิดอัดแรง  
มอก. ชั้น 3  จ านวน  5  ท่อน  และงานลง
ลูกรังรองพื้นทางเดิมมีพื้นท่ีผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็กรวมไม่น้อยกว่า  444  
ตารางเมตร  พร้อมป้ายชื่อโครงการจ านวน  
1  ป้าย  รายละเอียดตามแบบรายการ
ประมาณการและแบบรูปรายการท่ีเทศบาล
ก าหนด 

288,000 บ้านนาขาม  
หมู่ท่ี  9 

กองช่าง             

 
 

แบบ ผด.02 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการจัดหาพัสดุ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕63 
เทศบาลต าบลนาม่อง  อ าเภอกุดบาก  จังหวัดสกลนคร 

--------------------------------------------- 
 

ล าดับที่ โครงการ  รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  ๒๕62 พ.ศ.  ๒๕63 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

5 ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก   
(สายหน้าบ้านยายแล)   
บ้านหนองสะไน  หมู่ท่ี  11 

เพื่อเป็นค่าจ้างในการก่อสร้างรางระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก  กว้าง  0.40  เมตร  
ลึก  0.40  เมตรยาว  182.00  เมตร  
พร้อมบ่อพักขนาดกว้าง 1.00 เมตร   
ยาว 1.00 เมตร ลึก 0.80 เมตร   
จ านวน  2  บ่อ  พร้อมป้ายชื่อโครงการ
จ านวน 1 ป้าย  รายละเอียดตามแบบ
รายการประมาณการและแบบรูปรายการ        
ท่ีเทศบาลก าหนด 

300,000 บ้านหนอง 
สะไน   
หมู่ท่ี  11 
(สายหน้าบ้าน
ยายแล)   

กองช่าง             

6 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   
(สายหลังโรงเรียน - นาหนองแง้ว)   
บ้านหนองค้าพัฒนา  หมู่ท่ี  12 

เพื่อเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(สายหลังโรงเรียน - นาหนองแง้ว)   
บ้านหนองค้าพัฒนา                                          
หมู่ท่ี  12  ผิวจราจรกว้าง  4.00  เมตร  
ยาว  140.00  เมตร  หนา  0.15  เมตร  
มีพื้นท่ีผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กรวมไม่
น้อยกว่า 560 ตารางเมตร  พร้อมป้ายชื่อ
โครงการจ านวน 1 ป้าย  รายละเอียดตาม
แบบรายการประมาณการและแบบรูป
รายการท่ีเทศบาลก าหนด 

350,000 บ้านหนองค้า
พัฒนา   
หมู่ท่ี  12  
สายหลัง
โรงเรียน –  
นาหนองแง้ว 

กองช่าง             

 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการจัดหาพัสดุ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕63 
เทศบาลต าบลนาม่อง  อ าเภอกุดบาก  จังหวัดสกลนคร 

--------------------------------------------- 
 

ล าดับที่ โครงการ  รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  ๒๕62 พ.ศ.  ๒๕63 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

7 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   
(สายวัดป่า)   
บ้านนาขาม  หมู่ท่ี 15 

เพื่อเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
(สายวัดป่า)  บ้านนาขาม หมู่ท่ี  15   
ผิวจราจรกว้าง  5.00  เมตร   
ยาว  112.00  เมตร  หนา  0.15  เมตร  
มีพ้ืนท่ีผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กรวม       
ไม่น้อยกว่า  560  ตารางเมตร  พร้อมป้าย
ชื่อโครงการจ านวน  1  ป้าย  รายละเอียด
ตามแบบรายการประมาณการและแบบรูป
รายการท่ีเทศบาลก าหนด 

350,000 บ้านนาขาม  
หมู่ท่ี 15 
(สายวัดป่า) 

กองช่าง             

8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
(สายข้างปู่ตา)  บ้านโพนงาม หมู่ท่ี 17 

เพื่อเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
จ านวน  2  สาย ดังน้ี   
 สายที่  1   ขนาดกว้าง  4.00  เมตร   
ยาว  70.00  เมตร  หนา  0.15  เมตร  
 สายที่  2  ขนาดกว้าง  4.00  เมตร   
ยาว  70.00  เมตร  หนา  0.15  เมตร   
        ผิวจราจรกว้าง  4.00  เมตร   
ยาวรวม  140.00  เมตร  หนา  0.15  
เมตร  มีพ้ืนท่ีผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก
รวมไม่น้อยกว่า  560  ตารางเมตร  พร้อม
ป้ายชื่อโครงการจ านวน 1 ป้าย  
รายละเอียดตามแบบรายการประมาณการ
และแบบรูปรายการท่ีเทศบาลก าหนด 

350,000 บ้านโพนงาม 
หมู่ท่ี 17 
(สายข้างปู่ตา) 

กองช่าง             

 
 

แบบ ผด.02 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการจัดหาพัสดุ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕63 
เทศบาลต าบลนาม่อง  อ าเภอกุดบาก  จังหวัดสกลนคร 

--------------------------------------------- 
 

ล าดับที่ โครงการ  รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  ๒๕62 พ.ศ.  ๒๕63 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

9 ก่อสร้างวางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริม
เหล็ก  บ้านหนองสะไน  หมู่ท่ี 18 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างในการวางท่อระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านหนองสะไน  หมู่ท่ี  
18  ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง  0.80  เมตร  
ยาว  100.00  เมตร  พร้อมบ่อพัก  ขนาด
กว้าง  1.00  เมตร  ยาว  1.00  เมตร   
ลึก  0.80  เมตร  จ านวน  1  บ่อ  พร้อม
ป้ายโครงการ  จ านวน  1  ป้าย  
รายละเอียดตามแบบรายการประมาณการท่ี
เทศบาลก าหนด 

200,000 บ้านหนอง 
สะไน   
หมู่ท่ี 18 

กองช่าง             

10 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   
(สายบ้านนาขาม-บ้านหนองสะไน)   
บ้านนาขาม  หมู่ท่ี  19 

เพื่อเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
(สายบ้านนาขาม- บ้านหนองสะไน)   
บ้านนาขาม  หมู่ท่ี 19  ผิวจราจรกว้าง  
5.00  เมตร  ยาว  112.00  เมตร   
หนา  0.15  เมตร  มีพ้ืนท่ีผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็กรวมไม่น้อยกว่า  560  
ตารางเมตร  พร้อมป้ายชื่อโครงการ  จ านวน  
1  ป้าย  รายละเอียดตามแบบรายการ
ประมาณการและแบบรูปรายการท่ีเทศบาล
ก าหนด 

350,000 บ้านนาขาม  
หมู่ท่ี  19 
(สายบ้าน 
นาขาม-บ้าน
หนองสะไน)   

กองช่าง             

 
 
 
 

แบบ ผด.02 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการจัดหาพัสดุ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕63 
เทศบาลต าบลนาม่อง  อ าเภอกุดบาก  จังหวัดสกลนคร 

--------------------------------------------- 
 

ล าดับที่ โครงการ  รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  ๒๕62 พ.ศ.  ๒๕63 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

11 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
(สายบ้านนาม่อง – บ้านโพนงาม) 

เพื่อเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
(สายบ้านนาม่อง - บ้านโพนงาม)  ผิวจราจร                 
กว้าง  5.00  เมตร  ยาว  115.00  เมตร  
หนา  0.15  เมตร  มีพ้ืนท่ีผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็กรวมไม่น้อยกว่า  575  
ตารางเมตร  พร้อมป้ายชื่อโครงการจ านวน  
1  ป้าย  รายละเอียดตามแบบรายการ
ประมาณการและแบบรูปรายการท่ีเทศบาล
ก าหนด 

359,000 สายบ้าน   
นาม่อง – 
บ้านโพนงาม 

กองช่าง             

12 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   
(สายหนองค้า – ลาดกะเฌอ) 

เพื่อเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
(สายหนองค้า - ลาดกะเฌอ)  ผิวจราจรกว้าง  
5.00  เมตร  ยาว  114.00  เมตร   
หนา  0.15  เมตร  มีพ้ืนท่ีผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็กรวมไม่น้อยกว่า  570  
ตารางเมตร  พร้อมป้ายชื่อโครงการจ านวน  
1  ป้าย  รายละเอียดตามแบบรายการ
ประมาณการและแบบรูปรายการท่ีเทศบาล
ก าหนด 

358,000 สายหนองค้า 
– ลาดกะเฌอ 

กองช่าง             

 
 
 
 
 

แบบ ผด.02 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการจัดหาพัสดุ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕63 
เทศบาลต าบลนาม่อง  อ าเภอกุดบาก  จังหวัดสกลนคร 

--------------------------------------------- 
 

ล าดับที่ โครงการ  รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  ๒๕62 พ.ศ.  ๒๕63 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

13 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
(สายหนองสะไน – เชิงดอย) 

เพื่อเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(สายหนองสะไน - เชิงดอย)  ผิวจราจรกว้าง  
5.00  เมตร ยาว 114.00 เมตร  
หนา 0.15  เมตร  มีพื้นท่ีผิวจราจรคอนกรีต
เสริมเหล็กรวมไม่น้อยกว่า  570  ตาราง
เมตร  พร้อมป้ายชื่อโครงการจ านวน  1  
ป้าย  รายละเอียดตามแบบรายการประมาณ
การและแบบรูปรายการท่ีเทศบาลก าหนด 

358,000 สายหนอง 
สะไน – เชิง
ดอย 

กองช่าง             

14 ก่อสร้างโดมเครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างในการก่อสร้างโดมเครื่อง
เลน่สนามกลางแจ้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัด
แจ้งบ้านนาขาม  ขนาดความยาว  15.00  
เมตร  กว้าง  6.00  เมตร  สูง  3.50  
เมตร  รายละเอียดตามท่ีเทศบาล           
ต าบลนาม่องก าหนด 

180,000 ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กวัด
แจ้งบ้าน 
นาขาม 

กองช่าง             

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการจัดหาพัสดุ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕63 
เทศบาลต าบลนาม่อง  อ าเภอกุดบาก  จังหวัดสกลนคร 

--------------------------------------------- 
 

ล าดับที่ โครงการ  รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  ๒๕62 พ.ศ.  ๒๕63 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

15 ถมดินปรับพ้ืนท่ีศูนย์เด็ก เพื่อเป็นค่าจ้างในการถมดินปรับพื้นท่ีศูนย์
เด็ก  จ านวน  2 ศูนย์  ดังน้ี       
1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิสมพร   
ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า  350  ลบ.ม. 
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดแจ้งบ้านนาขาม 
ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 900 ลบ.ม.   

100,000 1. ศูนย์
พัฒนาเด็ก
เล็กวัดโพธิสม
พร/ 
2. ศูนย์
พัฒนาเด็ก
เล็กวัดแจ้ง
บ้านนาขาม 

กองช่าง             

16 ปรับปรุงอาคารศาลาพัก  ผู้มาติดต่อ
ราชการเป็นอาคารส านักงานเทศบาล
ต าบลนาม่อง 

เพื่อเป็นค่าจ้างในการปรับปรุงอาคารศาลา
พัก  ผู้มาติดต่อราชการเป็นอาคารส านักงาน
เทศบาลต าบลนาม่อง  ขนาดกว้าง  9  เมตร  
ยาว  14  เมตร  สูง  2.90  เมตร 

500,000 ทต.นาม่อง กองช่าง             

รวม 16  โครงการ  5,088,000               
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02 
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บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
แผนการจัดหาพัสดุ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕63 

เทศบาลต าบลนาม่อง 
---------------------------------------------  

1.  ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน 
1.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป    

ล าดับที่ ครุภัณฑ ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  ๒๕62 พ.ศ.  ๒๕63 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 ตู้เหล็ก เพื่ อจ่าย เป็นค่าจัด ซ้ือตู้ เหล็กส าหรับ เก็บ
เอกสาร  แบบ  2  บาน  มีมือจับชนิดบิด      
มีแผ่นชั้น  ปรับระดับ  3  ชั้น  คุณสมบัติตาม
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  (มอก.)  
จ านวน  1  หลัง 

5,500 ทต. นาม่อง ส านักปลัด             

2 ตู้เหล็กเก็บเอกสาร (ทรงสูง) ชนิดบาน
เลื่อนกระจก 

เพื่อจ่ายเป็นค่าตู้เหล็กเก็บเอกสาร (ทรงสูง) 
ชนิดบานเลื่อนกระจก  จ านวน  1  หลัง   
คุณลักษณะดังน้ี   
       ขนาดกว้าง  91.40  เซนติเมตร  ลึก  
45.70  เซนติเมตร  สูง  88  เซนติเมตร   
มีชั้นวาง  2  ชั้น  สามารถปรับระดับได้ 

5,000 ทต. นาม่อง ส านักปลัด             

3 ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก  
(ทรงเตี้ย) 

เพื่ อจ่ายเป็นค่าจัด ซ้ือตู้ เหล็กเก็บเอกสาร  
(ทรงเตี้ย)  ขนาด  5  ฟุตบานเลื่อนกระจก  
จ านวน  1  หลัง  คุณลักษณะดังน้ี   
        ขนาดกว้าง  179.50  เซนติเมตร  ลึก  
40.60  เซนติเมตร  สูง  88  เซนติเมตร   
มีชั้นวาง  2  ชั้น  สามารถปรับระดับได้ 

4,300 ทต. นาม่อง ส านักปลัด             

 
 
 
 
 

แบบ ผด.02/1 
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ล าดับที่ ครุภัณฑ ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  ๒๕62 พ.ศ.  ๒๕63 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

4 ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนทึบ  
(ทรงเตี้ย) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือตู้เหล็กเก็บเอกสารบาน
เลื่อนทึบ  (ทรงเตี้ ย )  ชนิดบานเลื่ อนทึบ  
จ านวน 7 หลัง  คุณลักษณะดังน้ี   
        ขนาดกว้าง  150  เซนติเมตร  ลึก  
45.70  เซนติเมตร  สูง  90  เซนติเมตร   
มีชั้นวาง  2  ชั้น  สามารถปรับระดับได้ 

29,400 ทต. นาม่อง ส านักปลัด             

5 โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือโต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อม
เก้าอี้  จ านวน  2  ชุด  โดยมีคุณลักษณะดังน้ี  
ผลิตจาก ไม้เคลือบผิวเมลามีน  เพิ่มความ
แข็งแรงด้วยคานไม้รอบโต๊ะ  หน้าโต๊ะหนา  
25  มม. ขาโต๊ะไม้หนา 19  มม. มีถาดวาง
คีย์บอร์ดชั้นวางซีพียู  (จัดซ้ือตามราคาท้องถิ่น
เน่ืองจากไม่มี รายการก าหนดไว้ ในบัญ ชี
มาตรฐานครุภัณฑ์)   

9,000 ทต. นาม่อง ส านักปลัด             

6 โต๊ะท างาน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือโต๊ะท างาน  จ านวน  1  
ตัว  คุณลักษณะดังน้ี   
        ขนาดกว้าง  80   เซนติ เมตร  ลึก  
150  เซนติเมตร  สูง  75  เซนติเมตร  แบบ  
1  ลิ้นชัก   
แบบ  2  บานเปิด 

4,000 ทต. นาม่อง ส านักปลัด             

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02/1 
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ล าดับที่ ครุภัณฑ ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  ๒๕62 พ.ศ.  ๒๕63 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

7 โต๊ะท างานพร้อมเก้าอี้ส าหรับผู้บริหาร เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือโต๊ะท างานพร้อมเก้าอี้
ผู้บริหาร  จ านวน  1  ชุด   
คุณลักษณะดังน้ี 
        - โต๊ ะ ท า ง า น มี ข น าด ก ว้ า ง   9 8  
เซนติเมตร  ยาว  200  เซนติเมตร   
สูง  77.50  เซนติเมตร  บนโต๊ะมีแผ่นรอง
เขียน  และมีลิ้นชักโต๊ะส าหรับเก็บของมา
พร้อมตู้   3  ลิ้นชัก  ขนาดกว้าง  39.50  
เซนติเมตร ยาว  43  เซนติเมตร  สูง  57  
เซนติ เมตร  มีกุญแจล็อค  จ านวน  1  ตู้  
และมีตู้ข้างขนาดกว้าง  40  เซนติเมตร  ยาว  
120  เซนติเมตร  สูง  77.50  เซนติเมตร  
สามารถวางของได้ท้ังด้านซ้าย-ขาว 
จ านวน  1  ตู้                       
      - เก้ าอี้ ผู้ บ ริ ห าร   ขน าดกว้ าง   6 6  
เซนติเมตร  ลึก  62  เซนติเมตร  สูง  127  
เซนติเมตร  สวิงล็อคโยกปรับนอนได้ 

28,000 ทต. นาม่อง ส านักปลัด             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02/1 



 
 

- 45 - 
 

ล าดับที่ ครุภัณฑ ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  ๒๕62 พ.ศ.  ๒๕63 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

8 ตู้บานเลื่อนกระจก (ทรงเตี้ย) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือตู้บานเลื่อนกระจก  
(ทรงเตี้ย) จ านวน  2 หลัง 
โดยมีคุณลักษณะดังน้ี                                 
 - มีขนาด กว้าง 118.4 ลึก 40.6 สูง 87.4 
ซม. 
 - ตู้ผลิตจากเหล็กแผ่นรีดเย็น SPCC CRI-S 
 - ประตูบานเลื่อนกระจก มือจับฝัง 
 - ภ าย ในมี แ ผ่ น ชั้ น ป รับ ระดั บ  2  แผ่ น 
แบ่งเป็น 3 ชั้น 
 - เหล็กท้ังหมดผ่านการท าความสะอาดผิว
งาน ล้างไขมันและเคลือบผิวป้องกันสนิม 
 - เพิ่ มการยึดเกาะด้วยการเคลือบ ZINC 
PHOSPHATE ด้วยระบบพ่นสี EPOXY 
 - ใช้กุญแจ CyberLock 

8,8000 ทต. นาม่อง กองคลัง             

9 ตู้รวม 4 ฟุต 6 ลิ้นชัก เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือตู้รวม 4 ฟุต 6 ลิ้นชัก 
จ านวน 1 หลัง  โดยมีคุณลักษณะดังน้ี                         
- ขนาด กว้าง 121.8 ลึก 40.6 สูง 87.3 
ซม.   
- ท าจากเหล็กแผ่นหนา 0.5 มม. ขึ้นโครงตู้
แบบอาร์ตเชื่อมติดแข็งแรง ประตูบานเปิดอยู่
ด้านขวา  
- มีแผ่นชั้นปรับระดับ  2  แผ่น  มือจับเป็น
แบบฝังพร้อมกุญแจลิ้นชัก 6 ช่อง  อยู่ด้าน
ซ้ายมือ  มีช่องโล่ง ตรงกลาง 

5,000 ทต. นาม่อง กองคลัง             

 
 
 
 
 

แบบ ผด.02/1 
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ล าดับที่ ครุภัณฑ ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  ๒๕62 พ.ศ.  ๒๕63 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

10 โต๊ะท างานแบบเหล็ก เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือโต๊ะท างานแบบเหล็ก 
จ านวน 1 ตัว 
โดยมีคุณลักษณะดังน้ี                            
 - โต๊ ะท างาน เหล็ ก  5  ฟุ ต  ขนาด  กว้ าง 
153.4 ลึก 77.3 สูง 75 ซม. 
 - โต๊ะท างานเหล็ก 5 ฟุต ผลิตจากเหล็กแผ่น
รีดเย็น SPCC CRI-S 
 - เหล็กท้ังหมดผ่านการท าความสะอาดผิว
งาน ล้างไขมันและเคลือบผิวป้องกันสนิม 
 - เพิ่ มการยึดเกาะด้วยการเคลือบ ZINC 
PHOSPHATE ด้วยระบบพ่นสี EPOXY ระบบ
กุญแจล็อค 3 ชั้น 

7,000 ทต. นาม่อง กองคลัง             

รวม 10 - 185,200 - -             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02/1 
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1.2  แผนงานการศึกษา    

ล าดับที่ ครุภัณฑ ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  ๒๕62 พ.ศ.  ๒๕63 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 เก้าอี้แบบไม่มีล้อ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเก้าอี้แบบไม่มีล้อ  บุนวม
ขาเหล็ก  จ านวน  1  ตัว  ส าหรับพนักงาน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลต าบล   
นาม่อง 

1,000 ศพด.วัดโพธิ
สมพร 

กอง
การศึกษา 

            

2 ตู้ไม้วางของ 10 ช่อง 2 ชั้น เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือตู้ไม้วางของ 10 ช่อง 2 
ชั้น   ขนาด 150X40X80  เซนติ เมตร  
จ านวน  6  ตู้  ส าหรับ    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในสังกัดเทศบาลต าบลนาม่อง 

36,000 ศพด.วัดโพธิ
สมพร 

กอง
การศึกษา 

            

3 โต๊ะอนุบาลหน้าขาวพร้อมม้าน่ังยาว  2  
ตัว 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือโต๊ะอนุบาลหน้าขาว
พร้อมม้าน่ังยาว  2  ตัว  จ านวน  14  ชุด  
โต๊ะ  กว้าง  60  เซนติเมตร  ยาว  110      
เซนติเมตร  สูง  49.50  เซนติเมตร   
ม้ า น่ั งยาว  กว้าง  29 .50   เซนติ เมตร            
ย าว   1 1 0   เซน ติ เม ตร   สู ง   2 9 .5 0  
เซนติเมตร  ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัดเทศบาลต าบลนาม่อง 

39,200 ศพด.วัดโพธิ
สมพร/ศพด.
บ้านหนองสะ

ไน 

กอง
การศึกษา 

            

4 พัดลมตั้งโต๊ะ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือพัดลมตั้งโต๊ะ 16 น้ิว 
จ านวน 6 เครื่อง  ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดเทศบาลต าบลนาม่อง โดยมีคุณลักษณะ
สังเขปดังน้ี  ประหยัดไฟฟ้ าเบอร์ 5 ปรับ
แรงลมได้ 3 ระดับ 

9,000 ศพด.วัดบ้าน
นาม่อง 

กอง
การศึกษา 

            

รวม 4 - 85,200 - -             
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02/1 
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1.3  แผนงานสาธารณสุข    

ล าดับที่ ครุภัณฑ ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  ๒๕62 พ.ศ.  ๒๕63 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 เก้าอี้ส ารับผู้บริหารแบบมีล้อ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเก้าอี้ส าหรับผู้บริหาร
แบบมีล้อ  จ านวน  1  ตัว   
มีคุณลักษณะดังน้ี 
- ขนาด  W68 x D68 x H116-124 cm. 
- ท่ีน่ังและพนักพิงบุด้วยฟองน้ าขึ้นรูปและหุ้ม
ด้วยหนัง 
- ขาเก้าอี้ชนิด  5  แฉกแกนเดียว  ท าจาก
เหล็กชุปโครเมียม  ลูกล้อท าจากพลาสติก  
Nylon  ทนทาน 
- มีโช๊คปรับระดับสูง – ต่ าได ้

4,000 ทต. นาม่อง กอง 
สาธารณ 

สุขฯ 

            

2 เครื่องปรับอากาศ      เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเครื่องปรับอากาศ  
จ านวน  2  เครื่อง    
คุณลักษณะพื้นฐานมีดังนี้     
1. มีขนาดไม่ต่ ากว่า 36,000 บีทียู 
2. มีระบบอินเวอร์เตอร์ท่ีประหยัดไฟมากกว่า
มาตรฐานเบอร์ 5 ถึง 30 เปอร์เซนต์   
3. มีระบบสวิง ซ้าย - ขวา  บน - ล่าง  การ
ไฟฟ้าฝ่ายผลิตออกฉลากรับรองค่าประหยัดไฟ
สูงสุด เบอร์  5 
4. ตัว เครื่อ งรับประกันไม่ น้อยกว่า 1  ปี  
คอมเพรสเซอร์รับประกันไม่น้อยกว่า 5 ปี) 

102,720 ทต. นาม่อง กอง 
สาธารณ 

สุขฯ 

            

 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02/1 



 
 

- 49 - 
 

  

ล าดับที่ ครุภัณฑ ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  ๒๕62 พ.ศ.  ๒๕63 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

3 ตู้เหล็กเก็บเอกสาร (ทรงสูง) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือตู้เหล็กเก็บเอกสาร (ทรง
สูง)  2  บานทึบ  มือจับชนิดบิด  มีแผ่นชั้น
ปรับระดับ 3 ชั้น  (มอก.)  ขนาด  3 x 6  ฟุต  
จ านวน  2  หลัง 

11,000 ทต. นาม่อง กอง 
สาธารณ 

สุขฯ 

            

รวม 3 - 117,720 - -             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02/1 



 
 

- 50 - 
 

  
1.4  แผนงานสังคมสงเคราะห์    

ล าดับที่ ครุภัณฑ ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  ๒๕62 พ.ศ.  ๒๕63 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 เก้าอี้ส านักงาน  CNR  หัวโค้ง เพื่ อจัด ซ้ือ เก้ าอี้ ส านักงาน  CNR  หัวโค้ง  
จ านวน  2  ตัว 
คุณลักษณะเฉพาะดังน้ี 
   1. ข น า ด  W58 x D64 x H98-110 
เซนติเมตร 
   2. ท่ีน่ังและพนักพิงบุด้วยฟองน้ าขึ้นรูปหุ้ม
ด้วยหนัง 
   3. ท่ีเท้าแขนท าด้วยพลาสติกโพลิโพรไพลีน  
(Polypropylene) 
   4. ขาเก้าอี้ชนิด  5  แฉกแกนเดียวท าจาก
เหล็กชุปโครเมียมลูกล้อท าจากพลาสติก  
Nylon  ทนทาน 
   5. มีแกนปรับระดับ  สูง-ต่ า  ได้ด้วยระบบ  
Hydraulic 

4,000 ทต. นาม่อง กอง 
สวัสดิการ

สังคม 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02/1 
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ล าดับที่ ครุภัณฑ ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  ๒๕62 พ.ศ.  ๒๕63 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

2 เครื่องปรับอากาศ เพื่ อจ่ าย เป็น ค่าจัด ซ้ือ เครื่องปรับอากาศ  
จ านวน  1  เครื่อง  โดยมีคุณลักษณะดังน้ี 
  - มีขนาดไม่ต่ ากว่า  18,000  บีทียู 
  - เครื่องปรับอากาศท่ีมีความสามารถในการ
ท าความเย็นต้องได้รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรมและฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์  
5 
  - ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศท่ีประกอบ
ส าเร็จรูปท้ังชุดท้ังหน่วยส่งความเย็นและ
หน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน 
  - เครื่องปรับอากาศท่ีมีระบบฟอกอากาศ  
เช่น  แผ่นฟอกอากาศตะแกงไฟฟ้าหรือเครื่อง
ผลิตประจุไฟฟ้าเป็นต้น  สามารถดักจับฝุ่น
ละอองและอุปกรณ์สามารถท าความสะอาดได้ 
  - ชนิดติดผนัง 

30,000 ทต. นาม่อง กอง 
สวัสดิการ

สังคม 

            

รวม 2 - 34,000 - -             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02/1 
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1.5  แผนงานเคหะและชุมชน    

ล าดับที่ ครุภัณฑ ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  ๒๕62 พ.ศ.  ๒๕63 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 เก้าอี้ส านักงาน   เพื่อเป็นค่าจัดซ้ือเก้าอี้ส านักงาน  ขาเหล็ก  
จ านวน  4  ตัว  คุณลักษณะดังน้ี 
   1. ขนาด  W66 x D65 x H104-114  
เซนติเมตร 
   2. ท่ีน่ังและพนักพิงบุด้วยฟองน้ าขึ้นรูปหุ้ม
ด้วยหนัง 
   3. ท่ีเท้าแขนท าด้วยพลาสติกโพลิโพรไพลีน  
(Polypropylene) 
   4. ขาเก้าอี้ชนิด  5  แฉกแกนเดียว  ท า
จากเหล็กชุปโครเมียม  ลูกล้อท าจากพลาสติก  
Nylon  ทนทาน 
   5. มีแกนปรับระดับ สูง - ต่ าได้   

12,000 ทต. นาม่อง กองช่าง             

รวม 1 - 12,000 - -             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02/1 
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บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕63 

เทศบาลต าบลนาม่อง 
---------------------------------------------  

2.  ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
2.1  แผนงานสาธารณสุข    

ล าดับที่ ครุภัณฑ ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  ๒๕62 พ.ศ.  ๒๕63 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 ซาเล้งพ่วงข้างรถจักรยานยนต์ เพื่ อ จ่ า ย เป็ น ค่ า จั ด ซ้ื อ ซ า เล้ งพ่ ว งข้ า ง
รถจักรยานยนต์  จ านวน  2  ชุด  เพื่อใช้ใน
ง าน รั ก ษ าค ว าม ส ะ อ าด   ป ระ จ า ก อ ง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  ขนาดไม่น้อย
กว่า  0.6 x 1  เมตร   

10,000 ทต. นาม่อง กอง 
สาธารณ 

สุขฯ 

            

2 รถจักรยานยนต์ เพื่ อจ่ าย เป็ น ค่าจัด ซ้ือ   รถจักรยานยนต์  
จ านวน 2 คัน  คุณลักษณะพื้นฐานมีดังนี้ 
  1. ระบบเครื่องยนต์  4  จังหวะ  ระบาย
ความร้อนด้วยอากาศ 
  2. ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม  (มอก.) 
  3. ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 120 ซีซี 
  4. สตาร์ทเครื่องด้วยเท้า 
  5 . ระบบ เกี ย ร์ ไม่ น้ อยกว่ า   4   ระดั บ  
ควบคุมการเปลี่ยนด้วยเท้า 
  6 . ร ะ บ บ ไฟ ม า ต ร วั ด ต่ า ง ๆ  เป็ น ไป
ตามมมาตรฐานผุผลิตและถูกต้องตามกฎ
จราจร 
  7. มีตะกร้าส าหรับใส่ของด้านหน้า 
  8. มีเครื่องมือมาตรฐานประจ ารถ 
  9. ราคาท่ีก าหนดรวมอุปกรณ์และค่าจด
ทะเบียน                                                   

112,000 ทต. นาม่อง กอง 
สาธารณ 

สุขฯ 

            

รวม 2 - 122,000 - -             

 

แบบ ผด.02/1 
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บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕63 

เทศบาลต าบลนาม่อง 
---------------------------------------------  

3.  ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร 
3.1  แผนงานสาธารณสุข    

ล าดับที่ ครุภัณฑ ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  ๒๕62 พ.ศ.  ๒๕63 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 เครื่องพ่นยา เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเครื่องพ่นยา  จ านวน  1  
เครื่อง  คุณลักษณะพื้นฐานมีดังนี้  
   1. ขนาดก าลังเครื่องยนต์ไม่ต่ ากว่า  3.5  
แรงม้า 
   2. ความเร็วลมไม่ต่ ากว่า  90  เมตร/วินาที 
   3. ความจุถังไม่น้อยกว่า  13  ลิตร 

15,000 ทต. นาม่อง กอง 
สาธารณ 

สุขฯ 

            

รวม 1 - 15,000 - -             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02/1 
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บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕63 

เทศบาลต าบลนาม่อง 
---------------------------------------------  

4.  ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 
4.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป    

ล าดับที่ ครุภัณฑ ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  ๒๕62 พ.ศ.  ๒๕63 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 กล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมติดตั้ง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
พร้อมติดตั้ง  ประกอบด้วย 
1. กล้องวงจรปิด  จ านวน  12  ตัว   
มีรายละเอียดดังนี้ 
   1.1  เป็นกล้องแบบ IR Bullet Camera 
   1.2  มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อย
กว่า  1,920x1,080 pixel 
   1 .3  ใช้ เท ค โน โล ยี  IR-Cut filter ห รื อ 
Infrared Cut-off Removable (ICR)  
ส าหรับการบันทึกภาพได้ ท้ัง กลางวันและ
กลางคืนโดยอัตโนมัติ 
   1.4 มี frame rate ไม่น้อยกว่า 25 ภาพ
ต่อวินาที (frame per second) 
   1.5  ตัวกล้องได้มาตรฐาน IP66 
2. เครื่องบันทึก  ขนาด  12 ช่อง จ านวน 1 
เครื่อง มีรายละเอียดดังนี้ 
   2 .1  เป็ น อุ ป ก ร ณ์ บั น ทึ ก ภ า พ จ า ก
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ขนาดไม่น้อยกว่า 12 
ช่อง 

120,000 ทต. นาม่อง ส านักปลัด             

 
 
 

แบบ ผด.02/1 
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บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕63 

เทศบาลต าบลนาม่อง 
---------------------------------------------  

ล าดับที่ ครุภัณฑ ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  ๒๕62 พ.ศ.  ๒๕63 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

     2.2 สามารถบันทึกและบีบอัดภาพได้ตาม
มาตรฐาน H.264+/H.264 หรือดีกว่า 
   2 .3  มี ช่ อ ง เชื่ อ ม ต่ อ ระบ บ เค รื อ ข่ าย  
(Network  Interface)  แ บ บ  1 0 /1 0 0  
Base-T  จ านวนไม่น้อยกว่า 
1 ช่อง 
   2.4 มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 
จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
   2.5 มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลส าหรับกล้อง
วงจรปิ ด โดย เฉพ าะ  (Surveillance Hard 
Disk) ชนิด SATA ขนาดความจุรวมไม่น้อย
กว่า 4 TB 
3. จอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 น้ิว 
จ านวน 1 เครื่อง มีรายละเอียดดังนี้ 
   3.1 มีความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,920 x 
1,800 Pixel 
   3.2 มีContrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 
   3.3 มี Refresh Rate ไม่น้อยกว่า 60 Hz 
4. สายน าสัญญาณ 
5. วัสดุและอุปกรณ์ติดตั้งระบบ  จ านวน 1 
งาน 

               

รวม 1 - 120,000 - -             
 
 
 

แบบ ผด.02/1 
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บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
แผนการจัดหาพัสดุ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕63 

เทศบาลต าบลนาม่อง 
---------------------------------------------  

4.2  แผนงานการศึกษา    

ล าดับที่ ครุภัณฑ ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  ๒๕62 พ.ศ.  ๒๕63 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 กล้องโทรทัศน์วงจรปิด  (CCTV)  พร้อม
ติดตั้ง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือกล้องโทรทัศน์วงจรปิด  
(CCTV)  พร้อมติดตั้งส าหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ ก ใน สั ง กั ด เท ศ บ า ล ต า บ ล น า ม่ อ ง  
ประกอบด้วย 
1. กล้องวงจรปิด จ านวน  30  ตัว   
มีรายละเอียดดังนี้ 
  1.1  เป็นกล้องแบบ IR Bullet Camera  
  1.2  มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อย
กว่า 1,920x1,080 pixel 
  1.3 ใช้ เท ค โน โล ยี  IR-Cut filter ห รื อ 
Infrared Cut-off Removable (ICR)  
ส าหรับการบันทึกภาพได้ ท้ังกลางวันและ
กลางคืนโดยอัตโนมัติ 
  1.4 มี  frame rate ไม่ น้อยกว่า 25 ภาพ
ต่อวินาที (frame per second) 
  1.5  ตัวกล้องได้มาตรฐาน IP66 
2. เครื่องบันทึกขนาด 8 ช่อง จ านวน 5 
เครื่อง  มีรายละเอียดดังนี้ 
  2.1 เป็ น อุ ป ก ร ณ์ บั น ทึ ก ภ า พ จ า ก
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ขนาดไม่น้อยกว่า 8 
ช่อง 

175,000 ศพด. ท้ัง 5 
ศูนย์ 

กอง
การศึกษา 

            

 
 
 

แบบ ผด.02/1 
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บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
แผนการจัดหาพัสดุ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕63 

เทศบาลต าบลนาม่อง 
---------------------------------------------  

ล าดับที่ ครุภัณฑ ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  ๒๕62 พ.ศ.  ๒๕63 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

  2.2 สามารถบันทึกและบีบอัดภาพได้ตาม
มาตรฐาน H.264+/H.264 หรือดีกว่า 
  2.3 มี ช่ อ ง เชื่ อ ม ต่ อ ร ะ บ บ เค รื อ ข่ า ย 
(Network Interface) แบบ 10/100 Base-
T จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
  2.4 มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 
จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
  2.5 มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลส าหรับกล้องวงจร
ปิ ด โดย เฉพ าะ  (Surveillance Hard Disk) 
ชนิด SATA  ขนาดความจุรวมไม่น้อยกว่า 4 
TB 
3. จอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว 
จ านวน 5 เครื่อง  มีรายละเอียดดังนี้  
  3.1 มีความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 
768 Pixel 
  3.2 มีContrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 
  3.3 มี Refresh Rate ไม่น้อยกว่า 60 Hz 
4. สายน าสัญญาณ  
5. วัสดุและอุปกรณ์ติดตั้ง จ านวน 1 งาน    

               

รวม 1 - 175,000 - -             
 
 
 
 

แบบ ผด.02/1 
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บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
แผนการจัดหาพัสดุ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕63 

เทศบาลต าบลนาม่อง 
---------------------------------------------  

4.3  แผนงานเคหะและชุมชน    

ล าดับที่ ครุภัณฑ ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  ๒๕62 พ.ศ.  ๒๕63 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 ติดตั้งศูนย์ประชาสัมพันธ์ระบบเสียง 
ตามสายภายในหมู่บ้าน  บ้านโพนงาม  
หมูท่ี 5 

เพื่อเป็นค่าจ้างในการจัดซ้ือพร้อมติดตั้งศูนย์
ประชาสัมพันธ์ระบบเสียงตามสายภายใน
หมู่บ้าน  บ้านโพนงาม  หมู่ท่ี  5   
 คุณลักษณะพื้นฐาน 
  - พาวเวอร์แอม  ขนาดไม่น้อยกว่า  1,500 
W  จ านวน  2  ตัว 
  - ล าโพ งพร้อมยู นิ ตมี ลาย น์   200   W  
จ านวน  24  ชุด 
  - อีควอไลเซอร์  (2 x 31  band)  จ านวน  
1  เครื่อง 
  - มิกส์ เซอร์  12   channel  จ านวน  1  
เครื่อง 
  - เครื่องกรองสัญญาณกระแสไฟ  10  ช่อง  
จ านวน  1  เครื่อง 
  - สายดรอปวายทองแดงแท้ลวดฝอย (ขนาด  
2  x 2 .5 ) มีสายสลิ งในตั ว  ไม่ น้ อยกว่า  
2,000  เมตร 
  - ไม โคร โฟ นส าย พ ร้ อ มสายสั ญ ญ าณ  
จ านวน  2  ชุด 
  - ตู้แล็ค  3  ฝา  ลึก  24  น้ิว  สูง  15  น้ิว  
ด้านบนวางมิกเซอร์  จ านวน  1  ใบ 

310,000 บ้านโพนงาม  
หมูท่ี 5 

กองช่าง             

 
 
 

แบบ ผด.02/1 
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บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
แผนการจัดหาพัสดุ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕63 

เทศบาลต าบลนาม่อง 
---------------------------------------------  

ล าดับที่ ครุภัณฑ ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  ๒๕62 พ.ศ.  ๒๕63 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

    - เครื่องรับวิทยุดิจิตอล  AM/FM  จ านวน  
1  เครื่อง 
  - เครื่องเล่น  DVD  จ านวน  1  เครื่อง 
  - อุปกรณ์อื่นๆ ท่ีใช้ในการติดตั้งระบบ 

               

2 ติดตั้งศูนย์ประชาสัมพันธ์ระบบเสียง 
ตามสายภายในหมู่บ้าน  บ้านโพนงาม  
หมูท่ี 13 

เพื่อเป็นค่าจ้างในการจัดซ้ือพร้อมติดตั้งศูนย์
ประชาสัมพันธ์ระบบเสียงตามสายภายใน
หมู่บ้าน  บ้านโพนงาม  หมู่ท่ี  13   
 คุณลักษณะพื้นฐาน 
  - พาวเวอร์แอม  ขนาดไม่น้อยกว่า  1,500 
W  จ านวน  2  ตัว 
  - ล าโพ งพร้อมยู นิ ตมี ลาย น์   200   W  
จ านวน  24  ชุด 
  - อีควอไลเซอร์  (2 x 31  band)  จ านวน  
1  เครื่อง 
  - มิกส์ เซอร์  12   channel  จ านวน  1  
เครื่อง 
  - เครื่องกรองสัญญาณกระแสไฟ  10  ช่อง  
จ านวน  1  เครื่อง 
  - สายดรอปวายทองแดงแท้ลวดฝอย (ขนาด  
2  x 2 .5 ) มี ส ายสลิ ง ในตั ว  ไม่ น้ อ ยก ว่ า  
2,000  เมตร 

310,000 บ้านโพนงาม  
หมูท่ี 13 

กองช่าง             

 
 
 
 

แบบ ผด.02/1 
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บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
แผนการจัดหาพัสดุ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕63 

เทศบาลต าบลนาม่อง 
---------------------------------------------  

ล าดับที่ ครุภัณฑ ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  ๒๕62 พ.ศ.  ๒๕63 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

    - ไม โคร โฟ นส าย พ ร้ อ มสายสั ญ ญ าณ  
จ านวน  2  ชุด 
  - ตู้แล็ค  3  ฝา  ลึก  24  น้ิว  สูง  15  น้ิว  
ด้านบนวางมิกเซอร์  จ านวน  1  ใบ 
  - เครื่องรับวิทยุดิจิตอล  AM/FM  จ านวน  
1  เครื่อง 
  - เครื่องเล่น  DVD  จ านวน  1  เครื่อง 
  - อุปกรณ์อื่นๆ ท่ีใช้ในการติดตั้งระบบ 

               

รวม 2 - 620,000 - -             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02/1 
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บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน 
แผนการจัดหาพัสดุ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕63 

เทศบาลต าบลนาม่อง 
---------------------------------------------  

5.  ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
5.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป    

ล าดับที่ ครุภัณฑ ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  ๒๕62 พ.ศ.  ๒๕63 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 กล้องถ่ายภาพน่ิงระบบดิจิตอล เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือกล้องถ่ายภาพน่ิงระบบ
ดิจิตอล  จ านวน  1  ตัว   
คุณลักษณะพื้นฐานดังน้ี 
 - กล้อง DSLR  ขนาดกะทัดรัด  น้ าหนักเบา 
 - เซนเซอร์ความละเอียดไม่น้อยกว่า  24.2  
ล้านพิกเซล 
 - จับโฟกัสฉับไวในโหมด Live View พร้อม
เทคโนโลยี Dual Pixel CMOSAF 
 - การเชื่อมต่อ  Wi-Fi/Bluetooth/NFC/Hi-
Speed  USB/HDMI  ประหยัดแบตเตอรี่ 
 - หน้าจอทัชสกรีนปรับได้หลายทิศทางขนาด
ไม่น้อยกว่า  3  น้ิว 
 - ค ว า ม ล ะ เ อี ย ด ภ า พ สู ง สุ ด  ( Max 
Resolution) (6000x4000) 
 - ซูมดิจิตัล Approx. 3x – 10x 
 - ถ่ ายภาพต่อ เน่ื อ ง (Continuous Drive) 
5.0 fps 
 - ประเภทหน่วยความจ า SD/SDHC/SDXC 
Card 

19,300 ทต. นาม่อง ส านักปลัด             

รวม 1 - 19,300 - -             

 
 

แบบ ผด.02/1 
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บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
แผนการจัดหาพัสดุ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕63 

เทศบาลต าบลนาม่อง 
---------------------------------------------  

5.2  แผนงานการศึกษา    

ล าดับที่ ครุภัณฑ ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  ๒๕62 พ.ศ.  ๒๕63 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ 
Smart TV 

        เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือโทรทัศน์ แอลอีดี 
(LED TV) แบบ Smart TV จ านวน 4 เครื่อง
ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาล
ต าบลนาม่อง        
 - ระดับความละเอี ยดจอภาพ 1366 X  
768 พิกเซล  
 - ขนาดจอภาพ 32 น้ิว       
 - แสดงภาพด้ วยหลอดภาพ  แบบ LED 
Backlight  
 - สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้  (Smart 
TV)                                         
 - ช่องต่อ HDMI ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง สัญญาณ
เพื่อการเชื่อมต่อสัญญาณภาพและเสียง 
 - ช่องต่อ USB ไม่น้อยกว่า 1 ช่องสัญญาณ 
รองรับไฟล์ภาพ เพลง และภาพยนตร์ 
 - มีตัวรับสัญญาณดิจิทัล  (Digital)  ในตัว  

38,000 ศพด.วัดแจ้ง
บ้านนาขาม/ 
ศพด.วัดบ้าน
นาม่อง/ศพด.
วัดโพธิสมพร/
ศพด.วัดบ้าน
หนองค้า 

กอง
การศึกษา 

            

รวม 1 - 38,000 - -             

 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02/1 
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บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
แผนการจัดหาพัสดุ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕63 

เทศบาลต าบลนาม่อง 
---------------------------------------------  

5.3  แผนงานสังคมสงเคราะห์    

ล าดับที่ ครุภัณฑ ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  ๒๕62 พ.ศ.  ๒๕63 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 กล้องถ่ายภาพน่ิงดิจิตอล เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือกล้องถ่ายภาพน่ิงระบบ
ดิจิตอล  จ านวน  1  ตัวคุณลักษณะพื้นฐานมี
ดังน้ี 
 - กล้อง  DSLR  ขนาดกะทัดรัด  น้ าหนักเบา 
 - เซนเซอร์ความละเอียดไม่น้อยกว่า  24.2  
ล้านพิกเซล 
 - จับโฟกัสฉับไวในโหมด Live View พร้อม
เทคโนโลยี  Dual Pixel  CMOS  AF 
 - การเชื่อมต่อ  Wi-Fi/Bluetooth/NFC/Hi 
 - Speed  USB/HDMI  ประหยัดแบตเตอรี่ 
 - หน้าจอทัชสกรีนปรับได้หลายทิศทางขนาด
ไม่น้อยกว่า  3  น้ิว 
 - ค ว า ม ล ะ เอี ย ด ภ า พ สู ง สุ ด   ( Max 
Resolution)  6000x4000) 
 - ซูมดิจิตัล  Approx. 3x – 10x 
 - ถ่ ายภาพต่อเน่ือง  (Continuous Drive)  
5.0 fps 
 - ประเภทหน่วยความจ า  SD/SDHC/SDXC 
Card 

19,300 ทต. นาม่อง กอง
สวัสดิการ

สังคม 

            

รวม 1 - 19,300 - -             

 
 
 

แบบ ผด.02/1 
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บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
แผนการจัดหาพัสดุ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕63 

เทศบาลต าบลนาม่อง 
---------------------------------------------  

6.  ประเภทครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 
6.1  แผนงานสาธารณสุข    

ล าดับที่ ครุภัณฑ ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  ๒๕62 พ.ศ.  ๒๕63 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 ถังออกซิเจน  ส าหรับใช้ในงานบริการ
การแพทย์ฉุกเฉิน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือถังออกซิเจน ส าหรับใช้
ในงานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน จ านวน 2 ถัง 
คุณลักษณะพื้นฐานมีดังนี้ 
1. เป็นท่อส าหรับบรรจุถังก๊าซออกชิเจนใช้
ทางการแพทย์  ขนาด  6  คิว 
2. ท าด้วยสแตนเลสรูปทรงกระบอกไม่มีรอย
ตะเข็บหรือรอยเชื่อม  ทนแรงดันสูง 
3. มีเครื่องหมายบนคอท่อบรรจุก๊าซ แสดง
ข้อความให้เห็นชัดเจนและถาวรอย่างน้อย  
ดังน้ี 
    3.1 ชื่อผู้ผลิต  หรือเครื่องหมายการค้า 
    3.2 ชื่อก๊าซท่ีบรรจุ 
    3.3 หมายเลขล าดับท่อ 
    3.4 ความจุเป็นลูกบาศก์เมตร 
4. มีวาล์วเปิด-ปิด  เป็นแบบพวงมาลัยหมุน
ด้วยมือ 
5. มีฝาครอบป้องกันวาล์วของท่อ 
6. เป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 
อุตสาหกรรม 

12,600 ทต. นาม่อง กอง 
สาธารณ 

สุขฯ 

            

รวม 1 - 12,600 - -             

 
 

แบบ ผด.02/1 
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บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
แผนการจัดหาพัสดุ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕63 

เทศบาลต าบลนาม่อง 
---------------------------------------------  

7.  ประเภทครุภณัฑ์งานบ้านงานครัว 
7.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป    

ล าดับที่ ครุภัณฑ ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  ๒๕62 พ.ศ.  ๒๕63 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 เครื่องท าน้ าร้อน – เย็น แบบต่อ ขนาด 2 
ก๊อก 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเครื่องท าน้ าร้อน – เย็น 
แบบต่อ ขนาด 2 ก๊อก จ านวน 2 เครื่อง 
- มีหัวก๊อกจ่ายน้ า โดยเป็น น้ าร้อน 1 หัว  
น้ าเย็น 1 หัว 
- เป็นเครื่องท าน้ าร้อนน้ าเย็นแบบตั้งพื้น 
ระบบต่อท่อประปา 
- มีระบบกรองน้ าในตัวเครื่อง 
- ความจุถังเก็บน้ าเย็น ไม่น้อยกว่า 4 ลิตร 
- ความจุถังเก็บน้ าร้อน ไม่น้อยกว่า 2 ลิตร 
- ตัวเครื่องทั้งภายนอกและภายในท าด้วยวัสดุ
หรือโลหะไม่เป็นสนิม 
- ถังบรรจุน้ าภายในท าด้วยสแตนเลส เกรด 
304 ไร้สารตะกั่ว 
- มีอุปกรณ์ควบคุมการเปิด-ปิดน้ า 
- มีระบบตัดไฟอัตโนมัติ 
- ใช้ไฟฟ้า AC 220 โวลต์ 50 เฮิร์ตซ์ 
- ราคาไม่รวมค่าติดต้ัง 

29,200 ทต. นาม่อง ส านักปลัด             

รวม 1 - 29,200 - -             

 
 
 
 

แบบ ผด.02/1 
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บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
แผนการจัดหาพัสดุ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕63 

เทศบาลต าบลนาม่อง 
---------------------------------------------  

8.  ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
8.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป    

ล าดับที่ ครุภัณฑ ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  ๒๕62 พ.ศ.  ๒๕63 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 คอมพิวเตอร์โน๊ตบุค  ส าหรับงาน
ประมวลผล 

เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุก 
ส าหรับงานประมวลผล จ านวน 1 เครื่อง 
คุณลักษณะพื้นฐานดังน้ี 
 - หน่วยประมวลผลกลาง(cpu)ไม่น้อยกว่า 4 
แแกนหลัก (4core) จ านวน 1หน่วยโดยมี
คุณลักษณะอย่างใดอย่างหน่ึง หรือดีกว่า ดังน้ี 
1. ในกรณีท่ีมีหน่วยความจ าแบบ Cache 
Memoy  รวมในระดับ (Level)  เดียวกัน 
ขนาดไม่น้อยกว่า  4MB ต้องมีความเร็ว
สัญญาณานาฬิกาพื้นฐานไม่อยกว่า 2.2GHz  
และมีหน่วยประมวลผลด้านกราพฟิก 
 (Graphics Processing Unit)   ไม่น้อยกว่า 
10 แกน 
2. ในกรณีท่ีมีหน่วยความจ าแบบ  Cache 
Memory  รวมในระดับ  (Level)  เดียวกัน  
ขนาดไม่น้อยกว่า  6MB   ต้องมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า  1.6 
GHz  และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้
ในกรณีท่ีต้องใช้ความสามารถในการ
ประมวลผลสูง 

22,000 ทต. นาม่อง ส านักปลัด             

 
 
 

แบบ ผด.02/1 
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บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
แผนการจัดหาพัสดุ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕63 

เทศบาลต าบลนาม่อง 
---------------------------------------------  

ล าดับที่ ครุภัณฑ ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  ๒๕62 พ.ศ.  ๒๕63 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

      - หน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิดODR 
หรือดีกว่าขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB 
    - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATAหรือ
ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1TB หรือชนิด 
Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 
120 GB จ านวน 1 หน่วย 
    - มีจอภาพท่ีรองรับความละเอียดไม่น้อย
กว่า1,366x768Pixel และมีขนาดไม่น้อย
กว่า 12 น้ิว 
    - มีช่องเชื่อมต่อ (lnterface) แบบ USB 
2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
    - มีซ่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA
จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
    - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network 
Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T 
หรือดีกว่า  จ านวนไม่น้อยกว่า  1  ช่อง 
    - สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า  Wi-Fi  
(lEEE 8O2:11b, g, n, ac)   และ  
Bluetooth 

               

 
 
 
 
 

แบบ ผด.02/1 



 
 

- 69 - 
 

บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
แผนการจัดหาพัสดุ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕63 

เทศบาลต าบลนาม่อง 
---------------------------------------------  

ล าดับที่ ครุภัณฑ ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  ๒๕62 พ.ศ.  ๒๕63 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

2 เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน
ประมวลผล 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร์  
ส าหรับงานประมวลผล  จ านวน  1  เครื่อง   
มีคุณลักษณะพื้นฐานดังน้ี 
   - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อย
กว่า 4 แกนลัก (4 core ) โดยมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า  2.8 
GHz  และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้
ในกรณีท่ีต้องใช้ความสามารถในการ
ประมวลผลสูง จ านวน  1  หน่วย 
    - หน่วยประมวลผลกลา (CPU) มี
หน่วยความจ าแบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level)  เดียวกัน  ขนาดไม่น้อยกว่า  
8 MB 
    - มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ  โดยมี
คุณลักษณะอย่างใดอย่างหน่ึงหรือดีกว่า  ดังน้ี  
   1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจาก
แผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจ าขนาดไม่น้อย
กว่า  2 GB 

22,000 ทต. นาม่อง ส านักปลัด             

 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02/1 



 
 

- 70 - 
 

บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
แผนการจัดหาพัสดุ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕63 

เทศบาลต าบลนาม่อง 
---------------------------------------------  

ล าดับที่ ครุภัณฑ ์ รายละเอียดของครภัุณฑ์ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  ๒๕62 พ.ศ.  ๒๕63 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

     2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติด
ตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลางแบบ  
Graphics   
หรือ   Processing Unit  ท่ีสามารถใช้
หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพขนาดไม่
น้อยกว่า  2 GB 
    3) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพท่ีมี
ความสามารถในการใช้หน่วยความจ าหลักใน
การแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า  2 GB 
    - มีหน่วยความจ าหลัก  (RAM)  ชนิด 
DDR4  หรือดีกว่า  มีขนาดไม่น้อยกว่า  4 GB 
    - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลชนิด SATA หรือ 
ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า  1 TB  หรือ 
ชนิด  Solid State Drive  ขนาดความจุ 
ไม่น้อยกว่า 120 GB  จ านวน  1  หน่วย  
มี  DVD-RW  หรือดีกว่า  จ านวน  1 หน่วย 
    - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network 
Interface)  แบบ  10/100/1000  Base-
T หรือดีกว่า  จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
    - มีช่องเชื่อมต่อ  (Interface)  แบบ USB 
2.0 หรือดีกว่า  ไม่น้อยกว่า  3 ช่อง 
    - มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
    - มีจอภาพและมีขนาดไม่น้อยกว่า  19 น้ิว  
จ านวน  1  หน่วย 

               

 

แบบ ผด.02/1 



 
 

- 71 - 
 

บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
แผนการจัดหาพัสดุ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕63 

เทศบาลต าบลนาม่อง 
---------------------------------------------  

ล าดับที่ ครุภัณฑ ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  ๒๕62 พ.ศ.  ๒๕63 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

3 เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์  (Ink Tank 
printer) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเครื่องพิมพ์ 
Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถัง
หมึกพิมพ์  
(Ink Tank Printer)  จ านวน  2  เครื่อง   
มีคุณลักษณะพื้นฐาน  ดังน้ี 
 - เป็นอุปกรณ์ท่ีมีความสามารถเป็น 
Printer,Copier,Scanner และ FAX ภายใน
เครื่องเดียวกัน 
 - เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงาน
ผู้ผลิต 
 - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 
1,200x1,200 dpi 
 - มีความเร็วในการพิมพ์ขาวด า ส าหรับ
กระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที 
(ppm) หรือ 8 ภาพต่อนาที (ipm) 
 - มีความเร็วในการพิมพ์สีส าหรับกระดาษ 
A4 ไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 
5 ภาพต่อนาที (ipm) 

16,000 ทต. นาม่อง ส านักปลัด             

 
 
 
 
 

แบบ ผด.02/1 
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บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
แผนการจัดหาพัสดุ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕63 

เทศบาลต าบลนาม่อง 
---------------------------------------------  

ล าดับที่ ครุภัณฑ ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  ๒๕62 พ.ศ.  ๒๕63 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

  - สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4  
(ขาวด า-สี) ได้ 
 - มีความละเอียดในการสแกนสูงสูดไม่น้อย
กว่า  1,200x600 dpi 
 - มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto 
Document Feed) 
 - สามารถถ่ายส าเนาเอกสารได้ท้ังสีและขาว
ด า 
 - สามารถท าส าเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 
ส าเนา 
 - สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 
เปอร์เซ็นต์ 
 - มีช่องเชื่อต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 
หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
 - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย(Network 
Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือ
ดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  หรือ 
สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi 
(IEEE 802.11b, g, n) ได้  
 - มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น 
 - สามารถใช้ได้กับ A4,Letter, Legal และ 
Custom 

               

 
 
 

แบบ ผด.02/1 
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บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
แผนการจัดหาพัสดุ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕63 

เทศบาลต าบลนาม่อง 
---------------------------------------------  

ล าดับที่ ครุภัณฑ ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  ๒๕62 พ.ศ.  ๒๕63 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

4 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ 
LED ขาวด า (18 หน้า/นาที) จ านวน 1 
เครื่อง  มีคุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 
600x600 dpi  
- มีความเร็วในการพิมพ์ส าหรับกระดาษ A4 
ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)  
- มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อย
กว่า 8 MB 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 
หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น 
- สามารถใช้ได้กับ A4,Letter, Legal และ 
Custom 

2,600 ทต. นาม่อง ส านักปลัด             

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02/1 
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บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
แผนการจัดหาพัสดุ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕63 

เทศบาลต าบลนาม่อง 
---------------------------------------------  

ล าดับที่ ครุภัณฑ ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  ๒๕62 พ.ศ.  ๒๕63 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

5 เครื่องส ารองไฟ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเครื่องส ารองไฟ ขนาด 
800 VA จ านวน 2 เครื่อง  
มีคุณลักษณะพื้นฐานดังน้ี  
- เครื่องส ารองไฟขนาด 800 VA 
- มีก าลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA   
(480 watts) 
- สามารถส ารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที 

5,000 ทต. นาม่อง ส านักปลัด             

รวม 5 - 67,600 - -             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02/1 
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บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
แผนการจัดหาพัสดุ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕63 

เทศบาลต าบลนาม่อง 
---------------------------------------------  

8.2  แผนงานสาธารณสุข    

ล าดับที่ ครุภัณฑ ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  ๒๕62 พ.ศ.  ๒๕63 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 เครื่องพิมพ์แบบหมึกฉีดพร้อมติดตั้งถัง
หมึก (Ink Tank Printer) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเครื่องพิมพ์แบบหมึกฉีด
พร้อมติดตั้งถังหมึก (Ink Tank Printer)   
จ านวน  1  เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐานมีดังน้ี 
  1. เป็นเครื่องพิมพ์แบบหมึกฉีดพร้อมติดตั้ง
ถังหมึก (Ink Tank Printer) จากโรงงาน
ผู้ผลิต 
  2. มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 
1,200 x 1,200 dpi 
  3. มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด าส าหรับ
กระดาษขนาด  A4  ไม่น้อยกว่า  20  หน้า
ต่อนาที (ppm)  หรือ  8.8  ภาพต่อนาที 
(ipm) 
  4. มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีส าหรับ
กระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า  10 หน้าต่อ
นาที (ppm) หรือ 5 ภาพ  ต่อนาที (ipm) 
  5. มีช่องเชื่อมต่อ (Interface)  แบบ  USB 
2.0  หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า  1  ช่อง 
  6. มีถาดใส่กระดาษไม่น้อยกว่า  50 แผ่น  
  7. สามารถใช้ได้กับ  A4 , Letter , Legal 
และ Custom           

4,300 ทต. นาม่อง กอง 
สาธารณ 

สุขฯ 

            

รวม 1 - 4,300 - -             

 
 
 

แบบ ผด.02/1 
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บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
แผนการจัดหาพัสดุ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕63 

เทศบาลต าบลนาม่อง 
---------------------------------------------  

8.3  แผนงานสังคมสงเคราะห์    

ล าดับที่ ครุภัณฑ ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  ๒๕62 พ.ศ.  ๒๕63 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 เครื่องคอมพิวเตอร์  ส าหรับงาน
ประมวลผล 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร์  
ส าหรับงานประมวลผล  จ านวน  1  เครื่อง    
มีคุณลักษณะพื้นฐาน 
 - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU)  ไม่น้อย
กว่า 4 แกนลัก (4 core ) โดยมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า  2.8 
GHz  และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้
ในกรณีท่ีต้องใช้ความสามารถในการ
ประมวลผลสูง  จ านวน  1  หน่วย  
 - มีหน่วยประมวลผลกลาง  (CPU)   
มีหน่วยความจ าแบบ  Cache Memory  รวม
ในระดับ  (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า  
8  MB 
 - มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ  โดยมี
คุณลักษณะอย่างใดอย่างหน่ึงหรือดีกว่า  ดังน้ี 
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจาก
แผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจ า ขนาดไม่น้อย
กว่า 2 GB 

22,000 ทต. นาม่อง กอง 
สวัสดิการ

สังคม 

            

 
 
 
 
 

แบบ ผด.02/1 
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บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
แผนการจัดหาพัสดุ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕63 

เทศบาลต าบลนาม่อง 
---------------------------------------------  

ล าดับที่ ครุภัณฑ ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  ๒๕62 พ.ศ.  ๒๕63 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

  2) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยู่
ภายในหน่วยประมวลผลกลางแบบ  
Graphics  หรือ Processing Unit  แบบ 
Graphics หรือ Processing Unit  ท่ีสามารถ
ใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพขนาด
ไม่น้อยกว่า 2 GB 
3) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพท่ีมี
ความสามารถในการใช้หน่วยความจ าหลักใน
การแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า  2 GB 
   - มีหน่วยความจ าหลัก ( RAM) ชนิด DDR4 
หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB 
   - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ 
ดีกว่า  ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1TB  หรือ 
ชนิด Solid State Drive  ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 120  GB  จ านวน  1  หน่วย 
   - มี DVD-RW  หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 
   - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network 
Interface)  แบบ  10/100/1000  Base-
T หรือดีกว่าจ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
   - มีช่องเชื่อมต่อ(Interface) แบบ USB 
2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
   - มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
   - มีจอภาพและมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว 
จ านวน 1 หน่วย 

               

 

แบบ ผด.02/1 
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บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
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เทศบาลต าบลนาม่อง 
---------------------------------------------  

ล าดับที่ ครุภัณฑ ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  ๒๕62 พ.ศ.  ๒๕63 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

2 เครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชันอิงค์เจ็ท เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องพิมพ์ชนิดมัลติฟังก์ชัน
อิงค์เจ็ท  จ านวน  1  เครื่อง  มีคุณลักษณะ
พื้นฐานดังน้ี 
 - มัลติฟังก์ชันระบบอิงค์เจ็ท 3 in 1 
(Print/Scan/Copy) 
 - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า  
4,800x1,200 dpi  
 - พิมพ์งานขาว-ด า 8.8 ภาพ/นาที (ipm) 
พมพ์สี 5.0ภาพ/นาที  (ipm) 
 - พิมพ์รูปภาพไร้ขอบขนาด 4x6  น้ิว ภายใน 
60 วินาที 
 - ใช้เวลาถ่ายเอกสาร  24  วินาที/แผ่น (2.5 
ipm) 
 - ความละอียดสแกน 600x1200 dp 
i(Optical) 
 - รองรับ USB 2.0/Wifi/Acceess Point 
Mode/Moblie and Clound 
Printimg,Apple Air Print 

5,500 ทต. นาม่อง กอง 
สวัสดิการ

สังคม 

            

 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02/1 
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เทศบาลต าบลนาม่อง 
---------------------------------------------  

ล าดับที่ ครุภัณฑ ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
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3 เครื่องสแกนเนอร์  ส าหรับงานเก็บ
เอกสารท่ัวไป 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเครื่องสแกนเนอร์  
ส าหรับงานเก็บเอกสารท่ัวไป  จ านวน  1  
เครื่อง  คุณลักษณะพื้นฐาน 
 - มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อย
กว่า  4,800x4,800  dpi 
 - สามารถสแกนเอกสารได้ไม่น้อยกว่า
กระดาษ A4 
 - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) USB 2.0  หรือ
ดีกว่า  จ านวนไม่น้อย  1  ช่อง 

3,200 ทต. นาม่อง กอง 
สวัสดิการ

สังคม 

            

4 เครื่องส ารองไฟ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเครื่องส ารองไฟฟ้า  
จ านวน  1  เครื่อง  โดยมีลักษณะพื้นฐานดังน้ี 
 - มีก าลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA 
(480 Watts) 
 - สามารถส ารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 
นาที   

2,500 ทต. นาม่อง กอง 
สวัสดิการ

สังคม 

            

รวม 4 - 33,200 - -             

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02/1 
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เทศบาลต าบลนาม่อง 
---------------------------------------------  

8.4  แผนงานเคหะและชุมชน    

ล าดับที่ ครุภัณฑ ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  ๒๕62 พ.ศ.  ๒๕63 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โปรแกรม  DON_POST เพื่อเป็นค่าจัดซ้ือโปรแกรม  DON_POST  
ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ส าหรับช่วยวิศวกรใน
การวิเคราะห์และออกแบบพื้นไร้คานคอนกรีต
เสริมเหล็ก  และคอนกรีตอักแรงชนิดดึงเหล็ก
ทีหลัง  (โพสท์เทนชั่น)        

20,000 ทต. นาม่อง กองช่าง             

2 โปรแกรม  ERC3R3  Release 3 (R.3) เพื่อเป็นค่าจัดซ้ือโปรแกรม ERC3R3  
Release 3 (R.3)  โปรแกรมวิเคราะห์
ออกแบบโครงสร้าง ค.ส.ล. ท้ังอาคาร   
แรงด้านหลัง  แรงบิด  ออกแบบบันได   
ฐานราก  คานเฉียง - ทแยง/พื้นรูปอะไรก็ได้/
พื้นยื่น/ไร้คาน/ช่องเปิด 

35,000 ทต. นาม่อง กองช่าง             

รวม 2 - 55,000 - -             

 

แบบ ผด.02/1 


