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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕64 

เทศบาลตำบลนาม่อง  อำเภอกุดบาก  จังหวัดสกลนคร 
---------------------------------------------  

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   
1.1  แผนงานสังคมสงเคราะห์    

ลำดับที ่ โครงการ  รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  ๒๕63 พ.ศ.  ๒๕64 
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 

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร  หรือค่า
สมนาคุณ  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าเขียนเกียรติบัตรหรือประกาศ
เกียรติคุณ  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าท่ีพัก  ค่าเขียน
ป้ายสื่อประชาสัมพันธ์  ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ  
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ท่ีเกี่ยวข้องตามระเบียบ
เบิกจ่ายได้เท่าท่ีจำเป็นในการดำเนินงานตาม
โครงการ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ี ท้องถิ่น พ.ศ.
2557  เป็ น ไปตามแผนพัฒ นาท้องถิ่ น      
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565)  หน้าท่ี  48  
ลำดับท่ี  1 

50,000 ในเขตพื้นท่ี 
ทต.นาม่อง 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

      
 

     

รวม 1  โครงการ  50,000               

 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕64 
เทศบาลตำบลนาม่อง  อำเภอกุดบาก  จังหวัดสกลนคร 

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

2.1  แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรม  และนันทนาการ  

ลำดับที ่ โครงการ  รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  ๒๕63 พ.ศ.  ๒๕64 
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 ส่งเสริมประเพณี  วัฒนธรรมอันดีงาม
ท้องถิ่น 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในจัดกิจกรรมตาม
โครงการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม
ท้องถิ่น เช่น วันวิสาขบูชา วันมาฆบูชา  และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ท่ีเกี่ยวข้อง  ตามระเบียบ
เบิกจ่ายได้เท่าท่ีจำเป็นในการดำเนินงานตาม
โครงการฯ  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ. 2565)หน้าท่ี 50  
ลำดับท่ี  2      

30,000 ในเขตพื้นท่ี 
ทต.นาม่อง 

กอง
การศึกษา 

            

2 ส่งเสริมประเพณีวันสงกรานต์ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในจัดกิจกรรมตาม
โครงการส่งเสริมประเพณีวันสงกรานต์  เช่น  
ค่าป้าย  ค่าตกแต่งรถขบวนแห่นางสงกรานต์  
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มค่าตอบแทน
คณะกรรมการตัดสิน  ค่าของรางวัล  และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ท่ีเกี่ยวข้องตามระเบียบ
เบิกจ่ายได้ เท่าท่ีจำเป็นในการดำเนินงานตาม
โครงการ ฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การ
จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559 เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ. 2565) หน้าท่ี 
50  ลำดับท่ี 1           

50,000 ในเขตพื้นท่ี 
ทต.นาม่อง 

กอง
การศึกษา 

            

 
 

แบบ ผด.02 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕64 
เทศบาลตำบลนาม่อง  อำเภอกุดบาก  จังหวัดสกลนคร 

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

ลำดับที ่ โครงการ  รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  ๒๕63 พ.ศ.  ๒๕64 
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 อบรมธรรมะกลางพรรษา   เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตาม
โครงการอบรมธรรมะกลางพรรษา  เช่น             
ค่าจัดเตรียมสถานท่ี  ค่าพิธีการทางศาสนา  
ค่าตอบแทนวิทยากรหรือ ค่ าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าป้ายสื่อประชาสัมพันธ์  ค่าวัสดุ
อุปกรณ์  และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง
ตามระเบียบเบิกจ่ายได้เท่าท่ีจำเป็นในการ
ดำเนินงานตามโครงการ ฯ  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าท่ี ท้องถิ่น  พ.ศ.2557  รวมถึ ง
ห นั งสื อ สั่ งก าร ท่ี เกี่ ย วข้ อ ง เป็ น ไปต าม
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ. 
2565  (เปลี่ยนแปลง  ฉบับท่ี 1) หน้าท่ี  8  
ลำดับท่ี  1          

30,000 ในเขตพื้นท่ี 
ทต.นาม่อง 

กอง
การศึกษา 

            

4 อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลนาม่อง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศาสนา
และสืบสาน  วัฒนธรรมประ เพณี และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2559    
และหนังสือสั่งการท่ีเกี่ยวข้อง  เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ. 
2565) หน้าท่ี  53  ลำดับท่ี  9   

60,000 สภา
วัฒนธรรม

ตำบลนาม่อง 

กอง
การศึกษา 

            

 
 
 

แบบ ผด.02 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕64 
เทศบาลตำบลนาม่อง  อำเภอกุดบาก  จังหวัดสกลนคร 

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

ลำดับที ่ โครงการ  รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  ๒๕63 พ.ศ.  ๒๕64 
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   เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬา
ต้านยาเสพติด  หรือการแข่งขันกีฬาระหว่าง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพื่อเสริมสร้าง
ความสามัคคี   เช่น  ค่าจัดเตรียมสนาม      
ค่าอุปกรณ์แข่งขัน ค่าตอบแทนกรรมการ
ตัดสิน ค่าโล่รางวัล  ค่าบำรุงสถานท่ี  และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องตามระเบียบ
เบิกจ่ายได้เท่าท่ีจำเป็นในการดำเนินงานตาม
โครงการฯ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การ
จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559 เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  (พ .ศ.2561 ถึ ง พ .ศ . 2565) 
หน้าท่ี  52  ลำดับท่ี  6 

150,000 เขตเทศบาล
ตำบลนาม่อง 

กอง
การศึกษา 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕64 
เทศบาลตำบลนาม่อง  อำเภอกุดบาก  จังหวัดสกลนคร 

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

ลำดับที ่ โครงการ  รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  ๒๕63 พ.ศ.  ๒๕64 
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 จัดส่งนกักีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการจัดส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับอำเภอ  จังหวัด 
โดยเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ  เช่น  ค่า
อุปกรณ์กีฬา  ค่าชุดกีฬา  พร้อมถุงเท้า  
รองเท้า  เบี้ยเลี้ยงนักกีฬา  ผู้ควบคุมหรือ  ผู้
ฝึกสอน  ชุดวอร์มของ  ผู้ควบคุมหรือผู้
ฝึกสอนและนักกีฬาตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและ
การส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2559  
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 
ถึง พ.ศ. 2565)  หน้าท่ี  52  ลำดับท่ี  7 

20,000 ในเขตพื้นท่ี 
อ.กุดบาก ,  
จ.สกลนคร 

กอง
การศึกษา 

            

รวม   6  โครงการ  340,000               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕64 
เทศบาลตำบลนาม่อง  อำเภอกุดบาก  จังหวัดสกลนคร 

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

3.1  แผนงานการศึกษา   

ลำดับที ่ โครงการ  รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  ๒๕63 พ.ศ.  ๒๕64 
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 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 1.  ค่าอาหารกลางวันเด็กเล็กสำหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  ตั้งไว้  1,078,000  บาท   
เพื่ อจ่ าย เป็น ค่าอาหารกลางวัน เด็ก เล็ก
สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในอัตรามื้อละ 20 
บาท /คน/วันจำนวน 245 วัน   
2.  ค่าจัดการเรียนการสอน  (รายหัว)  เพื่อ
จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่าจัดซ้ือจัดหา  สื่อการ
เรียนการสอนให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก  
สำหรับจัดประสบการณ์การเรียนรู้  ตาม
ห น่ ว ย ก า iเ รี ย น รู้  ห รื อ แ ผ น ก า ร จั ด
ประสบการณ์การเรียนรู้ รวมถึงค่าใช้จ่าย   
อื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องตามมาตรฐานการใช้สื่อการ
เรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่น
พัฒนาการเด็กปฐมวัย  อัตราคนละ 1,700/
ปี  

1,213,600 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กทุก

แห่ง 

กอง
การศึกษา 

            

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02 



 
- 11 - 

 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕64 
เทศบาลตำบลนาม่อง  อำเภอกุดบาก  จังหวัดสกลนคร 

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

ลำดับที ่ โครงการ  รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  ๒๕63 พ.ศ.  ๒๕64 
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. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  (ศพด.)  เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ดังน้ี                                                
 (1 )  ค่าหนังสือเรียนอัตราคนละ 200 
บาท/ปี(2) ค่าอุปกรณ์การเรียนอัตราคนละ 
200 บาท/ปี     
 (3)  ค่าเครื่องแบบนักเรียน อัตราคนละ 
300 บาท/ปี  
 (4) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตราคนละ 
430 บาท/ปี 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 
ถึง พ.ศ. 2565)  หน้าท่ี  55  ลำดับท่ี  3 

   

            

2 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการจัด
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติของโรงเรียนและ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นท่ีตำบลนาม่อง ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  การจัดการแข่งขัน
กีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.
2559  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ. 2565)  หน้าท่ี  56  
ลำดับท่ี  4    

100,000 เทศบาล
ตำบลนาม่อง 

กอง
การศึกษา 

            

 
 
 
 

แบบ ผด.02 



 
- 12 - 

 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕64 
เทศบาลตำบลนาม่อง  อำเภอกุดบาก  จังหวัดสกลนคร 

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

ลำดับที ่ โครงการ  รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  ๒๕63 พ.ศ.  ๒๕64 
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 เงินอุดหนุนส่วนราชการ เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน
อาหารกลางวันโรงเรียนประถมศึกษาในเขต
เทศบาลตำบลนาม่อง  สำหรับสนันสนุน
อาหารกลางวันของเด็กโรงเรียน
ประถมศึกษาในเขตเทศบาลตำบลน่องท้ัง  7  
แห่ง  ในอัตราม้ือละ  20  บาท ต่อคน 
จำนวน  200  วัน  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2559  
และหนังสือสั่งการท่ีเกี่ยวข้อง  เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 
2565)  หน้าท่ี  59  ลำดับท่ี  12    

3,200,000 โรงเรียน 
ในเขตตำบล 

นาม่อง 

กอง
การศึกษา 

            

รวม 3  โครงการ  4,513,600               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02 



 
- 13 - 

 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕64 
เทศบาลตำบลนาม่อง  อำเภอกุดบาก  จังหวัดสกลนคร 

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

ลำดับที ่ โครงการ  รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  ๒๕63 พ.ศ.  ๒๕64 
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 ตลาดสดน่าซ้ือและอาหารปลอดภัย เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ
ตลาดสดน่าซ้ือและอาหารปลอดภัย  โดยมี
ค่าใช้จ่าย  ประกอบด้วย  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
การใช้และการตกแต่งสถานท่ี  ค่าวัสดุเครื่อง
เขียน  อุปกรณ์   ค่าถ่ าย เอกสาร ค่าเช่ า
อุ ป ก รณ์ ต่ า งๆ   ค่ าก ระ เป๋ า   ค่ าอาห าร  
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าสมนาคุณ
วิทยากร  ค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจำเป็น ฯลฯ  ถือ
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น  พ.ศ. 2557  
รวมถึงหนังสือสั่งการท่ีเกี่ยวข้อง  เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 
2565  (เพิ่มเติม ฉบับท่ี 2)  หน้าท่ี  10  
ลำดับท่ี  2 

30,000 ทต. นาม่อง กอง     
สาธารณ    

สุขฯ 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02 



 
- 14 - 

 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕64 
เทศบาลตำบลนาม่อง  อำเภอกุดบาก  จังหวัดสกลนคร 

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

ลำดับที ่ โครงการ  รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  ๒๕63 พ.ศ.  ๒๕64 
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 เฝ้าระวังและควบคุมโรคเอดส์และ
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในกลุ่มเสี่ยง 

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ
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  
ค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจำเป็น ฯลฯ  ถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น  พ.ศ. 2557  รวมถึง
หนังสือสั่ งการ ท่ี เกี่ ย วข้อง  เป็ นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 
2565)  หน้าท่ี  61  ลำดับท่ี  2 

20,000 ในเขต 
 ทต.นาม่อง 

กอง     
สาธารณ    

สุขฯ 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02 



 
- 15 - 

 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕64 
เทศบาลตำบลนาม่อง  อำเภอกุดบาก  จังหวัดสกลนคร 

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

ลำดับที ่ โครงการ  รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  ๒๕63 พ.ศ.  ๒๕64 
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 สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย  จากโรคพิษ
สุนัขบ้า 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ
สัตว์ปลอดโรค  คนปลอดภัย  จากโรคพิษ
สุ นั ข บ้ า โดย มี ค่ า ใช้ จ่ า ยป ระก อบ ด้ วย  
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่ง
สถานท่ี  ค่าวัสดุเครื่องเขียน  อุปกรณ์   
ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่าง ๆ  ค่า
กระเป๋า  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าใช้จ่าย
อื่นท่ีจำเป็นฯลฯ  ถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าท่ี ท้องถิ่น พ.ศ. 2557  รวมถึ ง
หนังสือสั่ งการ ท่ี เกี่ ย วข้อง  เป็ นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 
2565 (เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 1)  หน้าท่ี 10  
ลำดับท่ี 1 

90,000 ในเขต 
 ทต.นาม่อง 

กอง     
สาธารณ    

สุขฯ 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02 



 
- 16 - 

 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕64 
เทศบาลตำบลนาม่อง  อำเภอกุดบาก  จังหวัดสกลนคร 

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

ลำดับที ่ โครงการ  รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  ๒๕63 พ.ศ.  ๒๕64 
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 อบรมฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพ
ผู้ปฏิบัติงานกู้ชีพ กู้ภัย เทศบาทตำบล  
นาม่อง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ
อบรมฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานกู้
ชีพกู้ภัย   เทศบาลตำบลนาม่อง  โดยมี
ค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
การใช้และการตกแต่งสถานท่ี ค่าวัสดุเครื่อง
เขียน  อุปกรณ์   ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเช่า
อุปกรณ์ ต่ าง ๆ  ค่ากระเป๋ า  ค่าอาหาร 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าสมนาคุณ
วิทยากร   ค่ า ใช้ จ่ ายอื่ น ท่ี จ ำ เป็ น  ฯลฯ        
ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ. 
2557  รวมถึงหนังสือสั่งการท่ีเกี่ยวข้อง  
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 
ถึง พ.ศ. 2565)  หน้าท่ี 62  ลำดับท่ี 8   

20,000 ทต. นาม่อง กอง     
สาธารณ    

สุขฯ 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02 



 
- 17 - 

 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕64 
เทศบาลตำบลนาม่อง  อำเภอกุดบาก  จังหวัดสกลนคร 

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

ลำดับที ่ โครงการ  รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  ๒๕63 พ.ศ.  ๒๕64 
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 อุดหนุนหมู่บ้านในเขตตำบลนาม่อง
สำหรับการดำเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข 

เพื่อจ่ายเป็นอุดหนุนหมู่บ้านในเขตตำบล  
นาม่องสำหรับการดำเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดำริด้ านสาธารณ สุข  
จำนวน 19 หมู่บ้านๆละ 20 ,000 บาท  
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้ อ งถิ่ น   พ .ศ . 2 5 5 9   แ ล ะ ห นั งสื อ
กระทรวงมห าดไทย   ด่ วนมาก  ท่ี  มท 
0808.2/ว3028  ลงวันท่ี  6  มิถุนายน 
2561  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 
2561 ถึง พ.ศ. 2565 (เพิ่มเติม ฉบับท่ี 2)  
หน้าท่ี  8  ลำดับท่ี  1 

380,000 ในเขต 
 ทต.นาม่อง 

กอง     
สาธารณ    

สุขฯ 

            

รวม 5  โครงการ  540,000               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02 



 
- 18 - 

 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕64 
เทศบาลตำบลนาม่อง  อำเภอกุดบาก  จังหวัดสกลนคร 

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

ลำดับที ่ โครงการ  
รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  ๒๕63 พ.ศ.  ๒๕64 
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 พัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส เพื่อจ่ายเป็น  ค่าตอบแทนวิทยากร  หรือค่า
สมนาคุณ  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม  ค่าเขียนเกียรติบัตรหรือประกาศ
เกียรติคุณ  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พัก  ค่าเขียน
ป้ายชื่อประชาสัมพันธ์  ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ  
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้องตามระเบียบ
เบิกจ่ายได้เท่าที่จำเป็นในการดำเนินงานตาม
โครงการ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย   
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้า
รับ ก ารฝึ ก อบ รมขอ งเจ้ าห น้ าที่ ท้ อ งถิ่ น        
พ.ศ.2557  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565)  หน้าที่  73   
ลำดับที่  2 

50,000 ในเขตพื้นท่ี 
ทต.นาม่อง 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02 



 
- 19 - 

 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕64 
เทศบาลตำบลนาม่อง  อำเภอกุดบาก  จังหวัดสกลนคร 

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

ลำดับที ่ โครงการ  
รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  ๒๕63 พ.ศ.  ๒๕64 
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 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  และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องตาม
ระเบียบเบิกจ่ายได้เท่าท่ีจำเป็นในการ
ดำเนินงานตามโครงการ  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ.2557 เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.
2565)  หน้าท่ี  73  ลำดับท่ี  1     

100,000 
 

ในเขตพื้นท่ี 
ทต.นาม่อง 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

     
 

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02 



 
- 20 - 

 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕64 
เทศบาลตำบลนาม่อง  อำเภอกุดบาก  จังหวัดสกลนคร 

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

ลำดับที ่ โครงการ  
รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  ๒๕63 พ.ศ.  ๒๕64 
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 สายใยรักแห่งครอบครัว เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร  หรือค่า
สมนาคุณ  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและ
เครื่ อ งดื่ ม   ค่ า เขี ย น เกี ย รติ บั ต รห รื อ
ประกาศเกียรติคุณ ค่าพาหนะ ค่าเช่าท่ีพัก 
ค่าเขียนป้ายชื่อประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุ
อุ ป ก ร ณ์ ฯ ล ฯ   แ ล ะ ค่ า ใช้ จ่ า ย อื่ น ๆ           
ท่ีเกี่ยวข้อง ตามระเบียบเบิกจ่ายได้เท่าท่ี
จำเป็นในการดำเนินงานตามโครงการ          
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น  พ.ศ.
2557  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ. 2565)  หน้าท่ี  
73  ลำดับท่ี  3 

30,000        
 

      

รวม 3  โครงการ  180,000               

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02 



 
- 21 - 

 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕64 
เทศบาลตำบลนาม่อง  อำเภอกุดบาก  จังหวัดสกลนคร 

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

ลำดับที ่ โครงการ  
รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  ๒๕63 พ.ศ.  ๒๕64 
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 เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ในเขตเทศบาลตำบลนาม่อง  ตามระเบียบ
กระทรวง  มหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2552  และแก้ไขเพิ่มเติม   
(ฉบับที่ 4)  พ.ศ. 2562 

13,710,000 ในเขตพื้นท่ี 
ทต.นาม่อง 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

            

2 เบี้ยยังชีพคนพิการ เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ
ให้กับคนพิการในเขตเทศบาลตำบลนาม่อง     
ตามระเบี ยบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คน
พิการของ  อปท. พ.ศ. 2553  และแก้ไข
เพิ่มเติม  (ฉบับที่ 4)  พ.ศ. 2562  

5,416,800 ในเขตพื้นท่ี 
ทต.นาม่อง 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

            

3 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วย
เอดส์  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจ่ายเงินสงเคราะห์ เพื่อการยังชีพของ 
อปท. พ.ศ. 2548 

100,000 ในเขตพื้นท่ี 
ทต.นาม่อง 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

            

รวม 3  โครงการ  19,226,800               

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02 



 
- 22 - 

 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕64 
เทศบาลตำบลนาม่อง  อำเภอกุดบาก  จังหวัดสกลนคร 

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

4.1  แผนงานสาธารณสุข  

ลำดับที ่ โครงการ  รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  ๒๕63 พ.ศ.  ๒๕64 
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 ลดคัดแยกขยะและการนำขยะกลับมาใช้
ประโยชน์ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ
ลดคัดแยกขยะและการนำขยะกลับมาใช้           
โดยมีค่าใช้จ่าย  ประกอบด้วย  ค่าใช้จ่าย
เกี่ ย วกั บการใช้ และการตกแต่ งสถาน ท่ี        
ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าใช้จ่ายอื่น           ท่ี
จ ำ เป็ น  ฯ ล ฯ ถื อ ป ฏิ บั ติ ต า ม ร ะ เบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้ าหน้าท่ี ท้องถิ่น  พ.ศ. 2557  รวมถึ ง
ห นั งสื อสั่ งก าร ท่ี เกี่ ย วข้ อ ง  เป็ น ไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 
2565)  หน้าท่ี 78 ลำดับท่ี 7 

30,000 ทต. นาม่อง กอง     
สาธารณ    

สุขฯ 

            

รวม 1  โครงการ  30,000               

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02 



 
- 23 - 

 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕64 
เทศบาลตำบลนาม่อง  อำเภอกุดบาก  จังหวัดสกลนคร 

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

ลำดับที ่ โครงการ  รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  ๒๕63 พ.ศ.  ๒๕64 
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 รักษ์น้ำ” 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการท้องถิ่น  ปลูก
ป่าเฉลิมพระเกียรติ  "ท้องถิ่น  สร้างป่า  รักษ์
น้ำ”เช่น ค่าอาหาร / อาหารว่างและเครื่องดื่ม  
ค่าป้าย ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ท่ีใช้ตามโครงการ 
ฯลฯ  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     
พ.ศ. 2542  และหนังสือสั่งการท่ีเกี่ยวข้อง  
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561  
ถึง พ.ศ. 2565)  หน้าท่ี  82  ลำดับท่ี  3  
   

20,000 ในเขตพื้นท่ี  
ทต.นาม่อง 

กอง       
สาธารณ    

สุขฯ 

      
 

     

รวม 1  โครงการ  20,000               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02 



 
- 24 - 

 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕64 
เทศบาลตำบลนาม่อง  อำเภอกุดบาก  จังหวัดสกลนคร 

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

5.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป  

ลำดับที ่ โครงการ  รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  ๒๕63 พ.ศ.  ๒๕64 
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 ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้ง
ท่ัวไป  หรือเลือกตั้งซ่อม  กรณีแทนตำแหน่ง
ว่างของผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภา
ท้องถิ่น  ได้แก่   ค่าตอบแทนเจ้าหน้าท่ี
ผู้ เ กี่ ย ว ข้ อ ง   ค่ า วั ส ดุ อุ ป ก ร ณ์ ต่ า ง ๆ              
ท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการเลือกตั้ง ตามท่ี
คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)  กำหนด
ตามห นังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี  มท 
0808.2/ว 3675  ลงวันท่ี 6  กรกฎาคม  
2561  และหนังสือสั่ งการท่ี เกี่ ยวข้อง  
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 
ถึง พ.ศ. 2565)  หน้าท่ี  90  ลำลับท่ี 13   

600,000 ในเขตพื้นท่ี  
ทต.นาม่อง 

สำนักปลัด             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕64 
เทศบาลตำบลนาม่อง  อำเภอกุดบาก  จังหวัดสกลนคร 

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

ลำดับที ่ โครงการ  รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  ๒๕63 พ.ศ.  ๒๕64 
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 ค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการ/กิจกรรม
วันสำคัญ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการ/
กิจกรรมวันสำคัญ  ตามโครงการหรือกิจกรรม        
วันสำคัญของทางราชการ  วันสำคัญของ
ท้องถิ่น  รวมถึงค่าใช้จ่ายในการจัดงาน/      
จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสต่างๆ  
เช่น  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม       
ค่าป้าย  ค่าพาหนะ  ค่าชุดไฟประดับตกแต่ง     
ค่าตกแต่งสถานท่ี  ค่าธงสัญลักษณ์  ค่าพาน
พุ่มดอกไม้  พานประดับพุ่มดอกไม้  พานพุ่ม
เงินพุ่ มทอง  ช่อดอกไม้   กระเช้าดอกไม้        
ค่าพวงมาลัยหรือพวงมาลาสำหรับวาง
อนุสาวรีย์  หรือใช้ในการจัดงาน  จัดกิจกรรม
เฉลิมพระเกียรติในวโรกาสต่างๆ ฯลฯ  ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬา
และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ .2559  
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 
ถึง พ.ศ. 2565)  หน้าท่ี  89  ลำดับท่ี  10 

10,000 ทต. นาม่อง/
อ.กุดบาก 

สำนักปลัด             

 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02 



 
- 26 - 

 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕64 
เทศบาลตำบลนาม่อง  อำเภอกุดบาก  จังหวัดสกลนคร 

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

ลำดับที ่ โครงการ  รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  ๒๕63 พ.ศ.  ๒๕64 
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 จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบล
นาม่อง 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ  เช่น  ค่าวัสดุ-
อุปกรณ์  ค่าอาหารว่าง  ค่าตอบแทนวิทยากร 
ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  และแก้ไขเพิ่มเติม     
ถึง พ .ศ. 2561  เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  (พ .ศ. 2561 ถึ ง พ .ศ. 2565)  
หน้าท่ี  89  ลำดับท่ี  11 

30,000 ในเขตพื้นท่ี  
ทต.นาม่อง 

สำนักปลัด             

4 ปกป้องสถาบันสำคัญของชาติและการจัด
งานรัฐพิธีต่างๆ 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ  
เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อ
สถาบันพระมหากษั ตริย์   ตามระ เบี ยบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน  การจัดการแข่งขันกีฬาและ
การส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2559  
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 
ถึง พ.ศ. 2565)  หน้าท่ี 91  ลำดับท่ี 16          

10,000 ทต. นาม่อง สำนักปลัด             

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02 



 
- 27 - 

 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕64 
เทศบาลตำบลนาม่อง  อำเภอกุดบาก  จังหวัดสกลนคร 

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

ลำดับที ่ โครงการ  รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  ๒๕63 พ.ศ.  ๒๕64 
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 จิตอาสา “ทำความดีด้วยหัวใจ” เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าสมนาคุณ      
ค่าสมนาคุณในการดูงาน  ค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าอาหาร
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าเขียนเกียรติบัตรหรือ
ประกาศนียบัตร  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พัก  ค่าป้าย
โครงการค่าเขียนป้ายสื่อประชาสัมพันธ์  ค่าพานพุ่ม
ดอกไม้พานพุ่มเงิน–พานพุ่มทอง  ค่าธงชาติ  ค่าธง
พระปรมาภิไธย ว.ป.ร.  ธงตราสัญลักษณ์  ค่าชุด
ไฟฟ้าประดับ  ค่าผ้าประดับ  ค่าเทียนพร้อมชุดขาตั้ง  
ค่าพระบรมฉายาลักษณ์  ค่าเครื่องราชสักการะ      
ค่าปากกาตั้งโต๊ะ  ค่าขาตั้งกรอบรูป  ค่าลวด ค่าเข็ม
หมุด  ค่าวัสดุอุปกรณ์ฯลฯ  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ที่
เกี่ยวข้องตามระเบียบเบิกจ่ายได้   เท่าที่จำเป็น       
ในการดำเนิ น โครงก าร  เป็ น ไปตามระ เบี ยบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
การปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  การจัดการแข่งขันกีฬาและ
การส่ งนักกีฬาเข้าร่วมแข่ งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2559  และถือปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและเข้ารับการอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2562 ถึง พ.ศ. 2565)  หน้าที่  93  ลำดับที่  
19    

15,000 ทต. นาม่อง สำนักปลัด             

 
 
 
 

แบบ ผด.02 



 
- 28 - 

 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕64 
เทศบาลตำบลนาม่อง  อำเภอกุดบาก  จังหวัดสกลนคร 

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

ลำดับที ่ โครงการ  รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  ๒๕63 พ.ศ.  ๒๕64 
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 จัดทำข้อมูลท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง 
เพื่อจัดเก็บภาษีตาม พ.ร.บ. ภาษีท่ีดินและ
สิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดทำ
แผนที่ภาษีและทะเบียน  ทรัพย์สินเพื่อพัฒนา
ปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์กร
ปกครองท้องถิ่น  โดยจัดทำหรือปรับปรุงข้อมูล
แผนที่ภาษี  และทะเบียนทรัพย์สิน  และการจัดทำ
ฐานข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย  ค่าจ้างเหมาบริการจัดทำแผนที่
แม่บท  คัดลอกข้อมูลที่ดิน  ค่าสํารวจภาคสนาม  
ค่าวัสดุ  ค่าจ้างเหมารังวัด  ค่าจ้างเหมาพนักงาน  
และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2550 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นด่วนมากที่ มท 0808.3/ว462 ลงวันที่  
29  กุมภาพันธ์  2551   
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 
0808.3/ว 67  ลงวันที่  9  มกราคม  2555 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น  ที่  มท 0808.3/ว483 ลงวันที่  19  
กุมภาพันธ์  2561   
- เป็นตามแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 
2565 (แก้ไขฉบับที่ 2) หน้าที่ 8 ลำดับที่ 1 

50,000 ในเขตพื้นท่ี  
ทต.นาม่อง 

กองคลัง             

รวม 6  โครงการ  715,000               

 
 
 
 

แบบ ผด.02 



 
- 29 - 

 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕64 
เทศบาลตำบลนาม่อง  อำเภอกุดบาก  จังหวัดสกลนคร 

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

ลำดับที ่ โครงการ  รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  ๒๕63 พ.ศ.  ๒๕64 
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 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชน
ในกรณีเกิดจากภัยธรรมชาติ  หรือสาธารณภัย
ต่างๆ  เช่น  การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย  
น้ ำป่ า ไห ลห ล าก   แ ผ่ น ดิ น ถ ล่ ม   ภั ย แ ล้ ง          
ภั ย ห น าว   อั ค คี ภั ย   ว าตภั ย   แ ล ะภั ย ท่ี             
ไม่ อ าจ ค าด ก ารณ์ ได้ ฯ ล ฯ   ต าม ระ เบี ย บ
กระทรวงมห าดไทยว่ าด้ วย ค่ าใช้ จ่ าย เพื่ อ
ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าท่ีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2560  และแก้ไข
เพิ่มเติม  (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2561  และแนว
ปฏิบัติตามหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง  เป็นไปตาม
แ ผ น พั ฒ น า ท้ อ งถิ่ น   (พ .ศ . 2 5 6 1  ถึ ง           
พ.ศ. 2565)  หน้าท่ี  95  ลำดับท่ี  3 

250,000 ในเขตพื้นท่ี  
ทต.นาม่อง 

สำนักปลัด       
 

     

2 ชุมนุมสวนสนามเน่ืองในวัน  อปพร. เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ  เช่น  ค่า
พาหนะในการนำ อปพร. เข้าร่วมโครงการ ,      
ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ  เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565)  หน้าท่ี  
95  ลำดับท่ี  2 

10,000 จ.สกลนคร สำนักปลัด             

3 ป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล
สำคัญ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าป้องกันและลดอุบัติเหตุหรือรักษา
ความสงบเรียบร้อยของชุมชนในช่วงเทศกาล
สำคัญ ต่างๆ เช่น  เทศกาลปี ใหม่   เทศกาล
สงกรานต์  เทศกาลงานประเพณีท้องถิ่น  เป็นไป
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 
2565)  หน้าท่ี  95  ลำดับท่ี  1 

80,000 ในเขตพื้นท่ี  
ทต.นาม่อง 

สำนักปลัด             

 

แบบ ผด.02 



 
- 30 - 

 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕64 
เทศบาลตำบลนาม่อง  อำเภอกุดบาก  จังหวัดสกลนคร 

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

ลำดับที ่ โครงการ  รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  ๒๕63 พ.ศ.  ๒๕64 
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 ฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏบิัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(หลักสูตรทบทวน) 

เพื่ อ จ่ าย เป็ น ค่ า ใช้ จ่ ายตาม โครงก าร   เช่ น          
ค่าวัสดุ-อุปกรณ์  ค่าอาหารว่าง  ค่าสมนาคุณ
วิท ยากร ค่ า เช่ าที่ พั ก   และ ค่า ใช้ จ่ ายอื่ น ๆ          
ที่เกี่ยวข้องฯลฯ  ตามระเบียบเบิกจ่ายได้เท่าที่
จำเป็นในการดำเนินงานตามโครงการ ฯ  ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม  ของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2557  รวมถึงหนังสือสั่ง
การที่เกี่ยวข้อง  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  
พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565  (แก้ไข ฉบับที่ 3)  
หน้าที่  8  ลำดับที่   1     

140,000 จ.สกลนคร/
ทต.น่ม่อง 

สำนักปลัด             
 

5 ฝึกอบรม  อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน (อปพร.) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ  เช่น      
ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ ค่าอาหารว่าง  ค่าตอบแทน
วิทยากร  ค่าเดินทาง  ค่าตัดชุด อปพร.       
ค่าหมวก  ค่ารองเท้า  ค่าเสื้อ  ค่าเช่าท่ีพัก 
ฯลฯ  ท่ีเกี่ยวข้องตามระเบียบเบิกจ่ายได้เท่าท่ี
จำเป็นในการดำเนินงานตามโครงการ ฯ  ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น  พ.ศ. 2557  รวมถึง
ห นั งสื อสั่ งก าร ท่ี เกี่ ย วข้ อ ง   เป็ น ไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 
2565)  หน้าท่ี  96  ลำดับท่ี  6 

250,000 ทต.นาม่อง สำนักปลัด       
 

     

 
 
 
 

แบบ ผด.02 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕64 
เทศบาลตำบลนาม่อง  อำเภอกุดบาก  จังหวัดสกลนคร 

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

ลำดับที ่ โครงการ  รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  ๒๕63 พ.ศ.  ๒๕64 
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 ซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ  เช่น      
ค่าวัสดุ-อุปกรณ์  ค่าอาหารว่าง  ค่าตอบแทน
วิท ย าก รฯลฯ   ถื อ ปฏิ บั ติ ต าม ระ เบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและเข้ารับการอบรมของเจ้าหน้าท่ี
ท้องถิ่น  พ.ศ. 2557  เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  (พ .ศ. 2561 ถึ ง พ .ศ. 2565)  
หน้าท่ี  95  ลำดับท่ี  4    

30,000 ทต. นาม่อง สำนักปลัด             

7 อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับเทศบาลตำบล
กุดไห  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการ
ขอรับเงินอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น   (สถาน ท่ีกลาง) อำเภอกุดบาก  
จังหวัดสกลนคร  เป็นเงิน  35 ,000  บาท  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้ วย
ค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจ
หน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  
2560  และแนวปฏิบัติตามหนังสือสั่งการท่ี
เกี่ยวข้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ. 2559  และหนังสือสั่งการท่ี
เกี่ยวข้อง เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565)  หน้าท่ี  97  
ลำดับท่ี  8     

35,000 สำนักงาน
ท้องถิ่นอำเภอ 

กุดบาก 

สำนักปลัด             

รวม 7  โครงการ  795,000               

 

แบบ ผด.02 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕64 
เทศบาลตำบลนาม่อง  อำเภอกุดบาก  จังหวัดสกลนคร 

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

ลำดับที ่ โครงการ  รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  ๒๕63 พ.ศ.  ๒๕64 
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 ก่อสร้างระบบประปาภายในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านหนองสะไน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างระบบประปาภายในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองสะไน บ้านหนองสะไน  
หมู่ที่   14  กว้าง  2.50  เมตร  ยาว  2.50  
เมตร  สูง  4.50  เมตร  รายละเอียดตามแบบ
รายการประมาณการและแบบรูปรายการที่
เทศบาลกำหนด  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  
พ .ศ . 2561 ถึ ง 2565  (แก้ ไข   ฉบับที่  2)  
หน้าที่  9  ลำดับที่  1 

114,000 ศพด.บ้าน
หนองสะไน 

กอง
การศึกษา/
กองช่าง 

            

2 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ (สายนานายสนิม - 
นานายสายทอง) บ้านโพนงาม หมู่ท่ี 5 

สายนานายสนิม - นานายสายทอง 300,000 บ้านโพนงาม 
หมู่ท่ี 5 

กองช่าง       
 

     

3 ขยายเขตให้บริการไฟฟ้าแสงสว่าง
สาธารณะ บ้านดงนิมิต หมู่ท่ี 7 

บ้านดงนิมิต หมู่ท่ี 7 300,000 บ้านดงนิมิต 
หมู่ท่ี 7 

กองช่าง       
 

     

4 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ (สายไปนานายชนะ 
นพเกล้ากุล) บ้านหนองสะไน หมู่ท่ี 11 

สายไปนานายชนะ นพเกล้ากุล 300,000 บ้านหนองสะ
ไน หมู่ท่ี 11 

กองช่าง       
 

     

5 ขยายเขตให้บริการไฟฟ้าแรงต่ำ (สายรอบ
บึงตึ) บ้านโพนงาม หมู่ท่ี 13 

สายรอบบึงต ึ 300,000 บ้านโพนงาม 
หมู่ท่ี 13 

กองช่าง       
 

     

รวม 5  โครงการ  1,314,000               

 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02 



 
- 33 - 

               
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕64 
เทศบาลตำบลนาม่อง  อำเภอกุดบาก  จังหวัดสกลนคร 

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

ลำดับที ่ โครงการ  รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  ๒๕63 พ.ศ.  ๒๕64 
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 ก่อสร้างถนน คสล. (สายคุ้มนาม่องใหม่) 
บ้านนาม่อง หมู่ท่ี 1 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  (สายคุ้มนาม่องใหม่)  บ้านนาม่อง  
หมู่ท่ี  1  ผิวจราจรกว้าง  4.00  เมตร   
ยาว  122.00  เมตร  หนา  0.15  เมตร  
มีพื้นท่ีผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กรวมไม่
น้อยกว่า 488 ตารางเมตร  พร้อมป้ายชื่อ
โครงการจำนวน 1 ป้าย  รายละเอียดตาม
แบบรายการประมาณการและแบบรูป
รายการ ท่ี เทศบาลกำหนด เป็ น ไปตาม
แผนพัฒ นาท้องถิ่ น   (พ .ศ . 2561 ถึ ง 
2565)  หน้าท่ี 122  ลำดับท่ี  24 

300,000 บ้านนาม่อง 
หมู่ท่ี 1 (สาย
คุ้มนาม่อง
ใหม่) 

กองช่าง   
 

         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕64 
เทศบาลตำบลนาม่อง  อำเภอกุดบาก  จังหวัดสกลนคร 

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

ลำดับที ่ โครงการ  รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  ๒๕63 พ.ศ.  ๒๕64 
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 ก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน   
บ้านนาม่อง หมู่ท่ี 1 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน  บ้านนาม่อง  หมู่ท่ี  1 
ผิวจราจรกว้าง  4.00  เมตร ยาว 120.00  
เมตร  หนา  0 .15  เมตร  พร้อมป้ าย
โครงการจำนวน  1  ป้าย  รายละเอียดตาม
แบบรายการประมาณการและแบบรูป
รายการท่ี เทศบาลกำหนด  เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 ถึง 2565  
(เพิ่มเติม  ฉบับท่ี  2)  หน้าท่ี  19  ลำดับท่ี  
1 

300,000 บ้านนาม่อง 
หมู่ท่ี 1 

กองช่าง             

3 ก่อสร้างถนน คสล. (สายซอยบ้านนาง
อนงค์  บุรีภักดิ์) บ้านหนองสะไน หมู่ท่ี 4 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  (สายซอยบ้านนางอนงค์  บุรีภักดิ์)   
บ้านหนองสะไน  หมู่ท่ี  4  ผิวจราจรกว้าง  
3.00  เมตร  ยาว  60.00  เมตร  หนา  
0.15  เมตร  มีพื้นท่ีผิวจราจรคอนกรีตเสริม
เหล็กรวมไม่น้อยกว่า  180  ตารางเมตร  
พร้อมป้ ายชื่ อ โครงการจำนวน 1 ป้ าย  
รายละเอียดตามแบบรายการประมาณการ
และแบบรูปรายการท่ี เทศบาลกำหนด 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 
 ถึง 2565  (เพิ่มเติม ฉบับท่ี 2)  หน้าท่ี  
21 ลำดับท่ี  10 

109,000 บ้านหนองสะ
ไน หมู่ท่ี 4 

กองช่าง             

 
 
 
 

แบบ ผด.02 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕64 
เทศบาลตำบลนาม่อง  อำเภอกุดบาก  จังหวัดสกลนคร 

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

ลำดับที ่ โครงการ  รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  ๒๕63 พ.ศ.  ๒๕64 
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 ก่อสร้างถนน คสล. (สายซอยบ้านนาย
กาน  บุบผา) บ้านหนองสะไน หมู่ท่ี  4 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (สายซอยบ้านนายกาน บุบผา) บ้าน
หนองสะไน  หมู่ ท่ี   4  ผิวจราจรกว้าง  
3.00  เมตร  ยาว  40.00  เมตร  หนา  
0.15  เมตร  มีพื้นท่ีผิวจราจรคอนกรีตเสริม
เหล็กรวมไม่น้อยกว่า  120  ตารางเมตร  
รายละเอียดตามแบบรายการประมาณการ
และแบบรูปรายการท่ี เทศบาลกำหนด  
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 
ถึง 2565  (เพิ่มเติม  ฉบับท่ี 2)  หน้าท่ี  
20  ลำดับท่ี  9 

71,000 บ้านหนองสะ
ไน หมู่ท่ี  4 

กองช่าง             

5 ก่อสร้างถนน คสล. (สายซอยบ้านนาย
ไพบูล  ถานะลุน) บ้านหนองสะไน  
หมู่ท่ี  4 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  (สายซอยบ้านนายไพบูลย์  ถานะลุน) 
บ้านหนองสะไน  หมู่ท่ี  4  ผิวจราจรกว้าง  
4.00  เมตร ยาว  30.00  เมตร หนา 
0.15  เมตร  มีพื้นท่ีผิวจราจรคอนกรีตเสริม
เหล็กรวมไม่น้อยกว่า  120  ตารางเมตร  
รายละเอียดตามแบบรายการประมาณการ
และแบบรูปรายการท่ี เทศบาลกำหนด  
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 
ถึง 2565  (เพิ่มเติม  ฉบับท่ี  2)  หน้าท่ี  
20  ลำดับท่ี  7   

72,800 บ้านหนอง 
สะไน หมู่ท่ี 4 

กองช่าง             

 
 
 
 
 

แบบ ผด.02 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕64 
เทศบาลตำบลนาม่อง  อำเภอกุดบาก  จังหวัดสกลนคร 

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

ลำดับที ่ โครงการ  รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  ๒๕63 พ.ศ.  ๒๕64 
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 ก่อสร้างถนน  คสล. (สายซอยบ้านนาย
สมพงษ์  นามลทา) บ้านหนองสะไน   
หมู่ท่ี  4 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  (สายซอยบ้านนายสมพงษ์  นามลทา)       
บ้านหนองสะไน  หมู่ท่ี  4  ผิวจราจรกว้าง  
3.00  เมตร  ยาว  20.00  เมตร  หนา  
0.15  เมตร  มีพื้นท่ีผิวจราจรคอนกรีตเสริม
เหล็กรวมไม่ น้อยกว่า  60  ตารางเมตร  
รายละเอียดตามแบบรายการประมาณการ
และแบบรูปรายการท่ี เทศบาลกำหนด  
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 
ถึง 2565  (เพิ่มเติม  ฉบับท่ี 2)  หน้าท่ี  
20 ลำดับท่ี  8  

35,600 บ้านหนอง 
สะไน หมู่ท่ี 4 

กองช่าง             

7 ก่อสร้างถนน คสล. (สายไปวัดป่า)  
บ้านเชิงดอย หมู่ท่ี  6 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  (สายไปวัดป่า)  บ้านเชิงดอย  หมู่ท่ี  
6  ผิ วจราจรกว้าง  4 .00  เมตร  ยาว  
122.00  เมตร  หนา  0.15  เมตร   
มีพื้นท่ีผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กรวมไม่
น้อยกว่า  488  ตารางเมตร  พร้อมป้ายชื่อ
โครงการจำนวน 1 ป้าย  รายละเอียดตาม
แบบรายการประมาณการและแบบรูป
รายการท่ี เทศบาลกำหนด  เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 ถึง 2565  
(เพิ่มเติม  ฉบับท่ี  2)  หน้าท่ี  23  ลำดับท่ี  
21 

300,000 บ้านเชิงดอย 
หมู่ท่ี  6 

กองช่าง             

 
 
 
 

แบบ ผด.02 



 
- 37 - 

 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕64 
เทศบาลตำบลนาม่อง  อำเภอกุดบาก  จังหวัดสกลนคร 

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

ลำดับที ่ โครงการ  รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  ๒๕63 พ.ศ.  ๒๕64 
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 ก่อสร้างถนน คสล.  
(สายกุดน้ำใส - หนองสะไน) 
บ้านกุดน้ำใส หมู่ท่ี 8 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  (สายกุดน้ำใส - หนองสะไน)  บ้านกุด
น้ำใส  หมู่ ท่ี   8  ผิวจราจรกว้าง  5.00  
เมตร  ยาว  66.00  เมตร  หนา  0.15  
เมตร  มีพื้นท่ีผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก
รวมไม่น้อยกว่า  330  ตารางเมตร  พร้อม
ป้ า ย ชื่ อ โ ค ร ง ก า ร จ ำ น ว น  1  ป้ า ย  
รายละเอียดตามแบบรายการประมาณการ
และแบบรูปรายการท่ี เทศบาลกำหนด  
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 
ถึง 2565  (เพิ่มเติม ฉบับท่ี 2)  หน้าท่ี  25 
ลำดับท่ี  29 

200,000 บ้านกุดน้ำใส 
หมู่ท่ี 8 

กองช่าง             

9 ก่อสร้างถนน คสล. (สายหน้าบ้านนาย
พันธ์ทิพย์) บ้านกุดน้ำใส หมู่ท่ี 8 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  (สายหน้าบ้านนายพันธ์ทิพย์)  บ้าน
กุดน้ำใส  หมู่ท่ี  8  ผิวจราจรกว้าง  4.00  
เมตร  ยาว  41.00  เมตร  หนา  0.15  
เมตร  มีพื้นท่ีผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก
รวม ไม่ น้ อ ยก ว่ า   1 6 4   ต าราง เม ต ร  
รายละเอียดตามแบบรายการประมาณการ
และแบบรูปรายการท่ี เทศบาลกำหนด  
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 
ถึง 2565  (เพิ่มเติม ฉบับท่ี 2)  หน้าท่ี  25 
ลำดับท่ี  28 

99,400 บ้านกุดน้ำใส 
หมู่ท่ี 8 

กองช่าง             

 
 
 
 

แบบ ผด.02 



 
- 38 - 

 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕64 
เทศบาลตำบลนาม่อง  อำเภอกุดบาก  จังหวัดสกลนคร 

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

ลำดับที ่ โครงการ  รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  ๒๕63 พ.ศ.  ๒๕64 
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 ก่อสร้างถนน คสล. (สายบ้านนางบุญทัย  
เหมือนทอง) บ้านนาขาม หมู่ท่ี 9
  

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  (สายบ้านนางบุญทัย  เหมือนทอง)   
บ้ านนาขาม  หมู่ ท่ี   9  ผิวจราจรกว้าง  
3.50  เมตร ยาว  56.00  เมตร  หนา 
0.15  เมตร  มีพื้นท่ีผิวจราจรคอนกรีตเสริม
เหล็กรวมไม่น้อยกว่า  196  ตารางเมตร  
พร้อมป้ ายชื่ อ โครงการจำนวน 1 ป้ าย  
รายละเอียดตามแบบรายการประมาณการ
และแบบรูปรายการท่ี เทศบาลกำหนด  
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 
ถึง 2565  (เพิ่มเติม ฉบับท่ี 2)  หน้าท่ี  25 
ลำดับท่ี  31  

118,000 บ้านนาขาม 
หมู่ท่ี 9 

กองช่าง             

11 ก่อสร้างถนน คสล. (สายบ้านนางบุญเลี้ยง  
คำพะวงค์) บ้านนาขาม หมู่ท่ี 9 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (สายบ้านนางบุญเลี้ยง คำพะวงศ์)  
บ้ านนาขาม  หมู่ ท่ี   9  ผิวจราจรกว้าง  
4.00  เมตร  ยาว  37.00  เมตร  หนา  
0.15  เมตร  มีพื้นท่ีผิวจราจรคอนกรีตเสริม
เหล็กรวมไม่น้อยกว่า  148  ตารางเมตร  
รายละเอียดตามแบบรายการประมาณการ
และแบบรูปรายการท่ี เทศบาลกำหนด  
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 
ถึง 2565  (เพิ่มเติม ฉบับท่ี 2)  หน้าท่ี  26 
ลำดับท่ี  33 

91,000 บ้านนาขาม 
หมู่ท่ี 9 

กองช่าง             

 
 
 

แบบ ผด.02 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕64 
เทศบาลตำบลนาม่อง  อำเภอกุดบาก  จังหวัดสกลนคร 

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

ลำดับที ่ โครงการ  รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  ๒๕63 พ.ศ.  ๒๕64 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

12 ก่อสร้างถนน คสล. (สายบ้านนายประยงค์  
วงค์เตชะ) บ้านนาขาม หมู่ท่ี 9 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  (สายบ้านนายประยงค์ วงศ์เตชะ)  
บ้ านนาขาม  หมู่ ท่ี   9  ผิวจราจรกว้าง  
4.00  เมตร  ยาว  37.00  เมตร  หนา  
0.15  เมตร  มีพื้นท่ีผิวจราจรคอนกรีตเสริม
เหล็กรวมไม่น้อยกว่า  148  ตารางเมตร  
รายละเอียดตามแบบรายการประมาณการ
และแบบรูปรายการท่ี เทศบาลกำหนด  
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 
ถึง 2565  (เพิ่มเติม ฉบับท่ี 2)  หน้าท่ี  26 
ลำดับท่ี  32 

91,000 บ้านนาขาม 
หมู่ท่ี 9 

กองช่าง             

13 ก่อสร้างถนน คสล. (สายข้างสำนักสงฆ์
บ้านโนนทรายคำ) บ้านโนนทรายคำ  
หมู่ท่ี 10  

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  (สายข้างสำนักสงฆ์บ้านโนนทรายคำ)       
บ้านโนนทรายคำ  หมู่ ท่ี   10  ผิวจราจร
กว้าง  4.00  เมตร  ยาว  122.00  เมตร  
หนา  0 .15   เมตร   มีพื้ น ท่ี ผิ วจ ราจร
คอนกรีตเสริมเหล็กรวมไม่น้อยกว่า  488  
ตารางเมตร  พร้อมป้ายชื่อโครงการจำนวน 
1 ป้ าย  รายละเอียดตามแบบรายการ
ประมาณการและแบบรูปรายการท่ีเทศบาล
กำหนด  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  
พ.ศ. 2561 ถึง 2565  (เพิ่มเติม ฉบับท่ี 2)  
หน้าท่ี  27 ลำดับท่ี  36 

300,000 บ้านโนน
ทรายคำ  
หมู่ท่ี 10    

กองช่าง             

 
 
 

แบบ ผด.02 



 
- 40 - 

 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕64 
เทศบาลตำบลนาม่อง  อำเภอกุดบาก  จังหวัดสกลนคร 

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

ลำดับที ่ โครงการ  รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  ๒๕63 พ.ศ.  ๒๕64 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

14 ก่อสร้างถนน คสล.(สายหนองบง)  
บ้านโนนทรายคำ หมู่ท่ี 10 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม  
(สายหนองบง) บ้านโนนทรายคำ หมู่ท่ี  10       
ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว  120.00  
เมตร  หนา  0 .15  เมตร  พร้อมป้ าย
โครงการจำนวน  1  ป้าย  รายละเอียดตาม
แบบรายการประมาณการและแบบรูป
รายการท่ี เทศบาลกำหนด  เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 ถึง 2565  
หน้าท่ี  147  ลำดับท่ี  123 

300,000 บ้านโนน
ทรายคำ หมู่ท่ี 
10 

กองช่าง             

15 วางท่อส่งน้ำ (สายข้ามลำห้วยอูน)   
บ้านหนองสะไน หมู่ท่ี 11 

เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อส่งน้ำ  (สายข้างลำ
ห้วยอูน) บ้านหนองสะไน  หมู่ท่ี  11  ท่อใย
หินอัดแรง  dai  8  in  ยาว  30.00  เมตร  
จำนวน  1  แถว  พร้อมป้ายชื่อโครงการ
จำนวน  1  ป้าย  รายละเอียดตามแบบ
รายการประมาณการและแบบรูปรายการท่ี
เทศบาลกำหนด  เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2561 ถึง 2565  (เพิ่มเติม 
ฉบับท่ี 2)  หน้าท่ี 27  ลำดับท่ี 38 

250,000 บ้านหนอง 
สะไน หมู่ท่ี 
11 

กองช่าง             

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕64 
เทศบาลตำบลนาม่อง  อำเภอกุดบาก  จังหวัดสกลนคร 

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

ลำดับที ่ โครงการ  รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  ๒๕63 พ.ศ.  ๒๕64 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

16 ปรับปรุงถนน คสล. ( สายบ้าน สท.เริ่ม  
ถึงคำภู) บ้านหนองค้าพัฒนา  หมู่ท่ี  12 

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  (สายบ้าน  สท.เริ่ม  ถึงคำภู)  บ้าน
หนองค้าพัฒนา  หมู่ท่ี  12  ผิวจราจรกว้าง  
4 .0 0   เม ต ร   ย า ว   3 0 .0 0   เม ต ร
รายละเอียดตามแบบรายการประมาณการ
และแบบรูปรายการท่ี เทศบาลกำหนด  
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 
ถึง 2565  (แก้ไข  ฉบับท่ี 2)  หน้าท่ี  10  
ลำดับท่ี 1 

95,000 บ้านหนองค้า
พัฒนา  หมู่ท่ี  
12 

กองช่าง             

17 ก่อสร้างถนน คสล. (สายนาโคก - วัดบ้าน
โพนงาม) บ้านโพนงาม  หมู่ท่ี  13 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (สายนาโคก - วัดบ้านโพนงาม)  บ้าน
โพนงาม  หมู่ท่ี 13   ผิวจราจรกว้าง  3.00  
เมตร  ยาว  187.00  เมตร  หนา  0.15  
เมตร  มีพื้นท่ีผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก
รวมไม่น้อยกว่า  561  ตารางเมตร  พร้อม
งานวางท่อระบายน้ำชนิดอัดแรง มอก. ชั้น 
3  จำนวน 5 ท่อน  และดาดคอนกรีตปาก
ท่อระบายน้ำท้ัง  2  ด้าน  และทำการติดตั้ง
ป้ า ย ชื่ อ โ ค ร ง ก า ร จ ำ น ว น  1  ป้ า ย  
รายละเอียดตามแบบรายการประมาณการ
และแบบรูปรายการท่ีเทศบาลกำหนดเป็นไป
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 ถึง 
2565  (เปลี่ยนแปลง  ฉบับท่ี  1)  หน้าท่ี  
15  ลำดับท่ี  2 

337,000 บ้านโพนงาม  
หมู่ท่ี  13 

กองช่าง             

 
 

แบบ ผด.02 



 
- 42 - 

 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕64 
เทศบาลตำบลนาม่อง  อำเภอกุดบาก  จังหวัดสกลนคร 

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

ลำดับที ่ โครงการ  รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  ๒๕63 พ.ศ.  ๒๕64 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

18 ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก  
(ซอย 3) บ้านหนองสะไน  หมู่ท่ี  14
  

เพื่ อ จ่ าย เป็ น ค่ าก่ อสร้ างรางระบาย น้ ำ
คอนกรีตเสริมเหล็ก  (ซอย 3)  บ้านหนองสะ
ไน  หมู่ท่ี  14  ขนาดกว้าง  0.40  เมตร  
ยาว  175.00  เมตร  ลึก  0.40  เมตร  
บ่อพักขนาดกว้าง  1.00  เมตร  ลึก  1.00  
เมตร  ยาว  1.00  เมตร  จำนวน  3  บ่อ  
พร้อมป้ ายชื่ อ โครงการจำนวน 1 ป้ าย  
รายละเอียดตามแบบรายการประมาณการ
และแบบรูปรายการท่ี เทศบาลกำหนด  
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 
ถึง 2565)  หน้าท่ี  163  ลำดับท่ี  182  

300,000 บ้านหนอง 
สะไน  หมู่ท่ี  
14 

กองช่าง             

19 ก่อสร้างถนน คสล. (สายไปเมรุ)  
บ้านนาขาม หมู่ท่ี 15 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  (สายไปเมรุ) บ้านนาขาม  หมู่ท่ี 15  
ผิ ว จ ร าจ รก ว้ า ง   5 .0 0   เม ต ร   ย า ว  
100.00  เมตร  หนา  0.15  เมตร มีพื้นท่ี
ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กรวมไม่น้อยกว่า 
500 ตารางเมตร  พร้อมป้ายชื่อโครงการ
จำนวน  1  ป้าย  รายละเอียดตามแบบ
รายการประมาณการและแบบรูปรายการท่ี
เทศบาลกำหนด  เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 ถึง 2565)  หน้าท่ี  
165  ลำดับท่ี  190 

300,000 บ้านนาขาม 
หมู่ท่ี 15 

กองช่าง             

 
 
 
 

แบบ ผด.02 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕64 
เทศบาลตำบลนาม่อง  อำเภอกุดบาก  จังหวัดสกลนคร 

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

ลำดับที ่ โครงการ  รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  ๒๕63 พ.ศ.  ๒๕64 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

20 ก่อสร้างถนน คสล.  (สายส่างดง)   
บ้านหนองค้า  หมู่ท่ี  16 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  (สายส่างดง)  บ้านหนองค้า  หมู่ ท่ี  
16  ผิวจราจรกว้าง  4.00  เมตร  ยาว  
53.00  เมตร  หนา  0.15  เมตร  พร้อม
ป้ายโครงการจำนวน  1  ป้าย  รายละเอียด
ตามแบบรายการประมาณการและแบบรูป
รายการท่ี เทศบาลกำหนด  เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 ถึง 2565  
(แก้ไข  ฉบับท่ี 2)  หน้าท่ี  11  ลำดับท่ี 2 

134,000 บ้านหนองค้า  
หมู่ท่ี  16 

กองช่าง             

21 ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.  
(สายหอประปา - บ้านครูคำมา)  
บ้านหนองค้า  หมู่ท่ี  16  

เพื่ อ จ่ าย เป็ น ค่ าก่ อสร้ างรางระบาย น้ ำ
คอนกรีตเสริมเหล็ก  (สายหอประปา - บ้าน
ครูคำมา) บ้านหนองค้า  หมู่ท่ี  16  ขนาด
กว้าง  0.40  เมตร  ยาว  175.00  เมตร  
ลึก  0.40  เมตร  บ่อพักขนาดกว้าง  1.00  
เมตร  ลึก  1.00  เมตร  ยาว  1.00  เมตร  
จำนวน  3  บ่อ  พร้อมป้ายชื่อโครงการ
จำนวน 1 ป้ าย  รายละเอียดตามแบบ
รายการประมาณการและแบบรูปรายการท่ี
เทศบาลกำหนด  เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 ถึง 2565  (เพิ่มเติม  
ฉบับท่ี  2)  หน้าท่ี  32  ลำดับท่ี  59 

               

 
 
 
 
 

แบบ ผด.02 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕64 
เทศบาลตำบลนาม่อง  อำเภอกุดบาก  จังหวัดสกลนคร 

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

ลำดับที ่ โครงการ  รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  ๒๕63 พ.ศ.  ๒๕64 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

22 ขยายไหล่ถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน  
บ้านหนองสะไน หมู่ท่ี 18 

เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายไหล่ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน  บ้านหนองสะไน  หมู่ท่ี  
18  ผิวจราจรกว้าง  0.50  เมตร  ยาว
รวมท้ังสองข้าง  536.00  เมตร  หนา  
0.15  เมตร  ท้ังสองข้าง  มีพื้นท่ีผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็กรวมไม่น้อยกว่า 268 
ตารางเมตร  พร้อมป้ายชื่อโครงการจำนวน  
1  ป้าย  รายละเอียดตามแบบรายการ
ประมาณการและแบบรูปรายการท่ีเทศบาล
กำหนด  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561 ถึง 2565)  หน้าท่ี  170  
ลำดับท่ี  212 

200,000 บ้านหนอง 
สะไน หมู่ท่ี 
18 

กองช่าง             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕64 
เทศบาลตำบลนาม่อง  อำเภอกุดบาก  จังหวัดสกลนคร 

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

ลำดับที ่ โครงการ  รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  ๒๕63 พ.ศ.  ๒๕64 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

23 ก่อสร้างถนน คสล. (สาย นาขาม - บ้าน
หนองสะไน) บ้านนาขาม หมู่ท่ี 19 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  (สายนาขาม - บ้านหนองสะไน)  บ้าน
นาขาม  หมู่ท่ี  19  ผิวจราจรกว้าง  5.00  
เมตร  ยาว  100.00  เมตร  หนา  0.15  
เมตร  มีพื้นท่ีผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก
รวมไม่น้อยกว่า  500  ตารางเมตร  พร้อม
ป้ า ย ชื่ อ โ ค ร ง ก า ร จ ำ น ว น  1  ป้ า ย  
รายละเอียดตามแบบรายการประมาณการ
และแบบรูปรายการท่ี เทศบาลกำหนด  
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 
ถึง 2565)  หน้าท่ี  173  ลำดับท่ี  222 

300,000 บ้านนาขาม 
หมู่ท่ี 19 

กองช่าง             

24 ก่อสร้างถนน คสล. (สายหลังวัดโนน
สวรรค์ - นาหนองของ) บ้านนาขาม หมู่ท่ี 
19 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  (สายหลังวัดโนนสวรรค์ - นาหนอง
ของ)  บ้านนาขาม หมู่ ท่ี   19  ผิวจราจร
กว้าง  4.00  เมตร  ยาว  122.00  เมตร  
หนา  0 .15   เมตร   มีพื้ น ท่ี ผิ วจ ราจร
คอนกรีตเสริมเหล็กรวมไม่น้อยกว่า  488  
ตารางเมตร  พร้อมป้ายชื่อโครงการจำนวน  
1  ป้าย  รายละเอียดตามแบบรายการ
ประมาณการและแบบรูปรายการท่ีเทศบาล
กำหนด  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  
พ.ศ. 2561 ถึง 2565  (เพิ่มเติม  ฉบับท่ี  
2)  หน้าท่ี  34  ลำดับท่ี  68 

300,000 บ้านนาขาม 
หมู่ท่ี 19 

กองช่าง             

รวม 24  โครงการ  4,903,800               

 
 

แบบ ผด.02 
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บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕64 
เทศบาลตำบลนาม่อง 

---------------------------------------------  
1.  ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน 

1.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป    

ลำดับที ่ ครุภัณฑ ์ รายละเอียดของครุภณัฑ ์
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  ๒๕63 พ.ศ.  ๒๕64 
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 เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ระบบ 
Inverter) ขนาด 30,000 บีทียู 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเครื่องปรับอากาศ  แบบแยก
ส่วน (ระบบ Inverter) ขนาด 30,000 บีทียูจำนวน 
2 เครื่อง 
1)  ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า  30,000  บี
ทียู  
2)  ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดต้ัง 
3)  เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำ
ความเย็น  ขนาดไม่เกิน  40,000  บีทียู ต้องได้รับ
การรับรองมาตรฐานผลิตอุตสาหกรรมและฉลาก
ประหยัดไฟฟ้า  เบอร์  5  
4)  ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้ง
ชุด  ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความ
ร้อนจากโรงงานเดียวกัน  
5)  มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพสเซอร์ 
6 )  ก ารจั ด ซ้ือ เครื่ อ งป รับ อ าก าศขน าดอื่ น ๆ  
(นอกจากข้อ 3)  นอกเหนือจากการพิจารณา   ด้าน
ราคาแล้วเพื่อเป็นการประหยัดพลังงานควรพิจารณา
จัดซ้ือเครื่องปรับอากาศที่มีค่าประสิทธิภาพพลังงาน   
ตามฤดูกาล  (SEER)  สูงกว่า  
7) แบบแขวน(จัดซื้อตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของ
สำนักงบประมาณ  ฉบับเดือนธันวาคม  2562) 

96,200 ทต. นาม่อง สำนักปลัด       
 

     

 
 
 
 

แบบ ผด.02/1 
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ลำดับที ่ ครุภัณฑ ์ รายละเอียดของครุภณัฑ ์
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  ๒๕63 พ.ศ.  ๒๕64 
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 เก้าอี้แถวสำหรับพักคอย เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเก้าอี้แถวสำหรับพักคอย  
4  ท่ีน่ัง  จำนวน  10 ชุด  โครงขาและแขน
ผลิตจาก เหล็กชุ บ โครเมี ยม   ท่ี น่ั ง เหล็ ก
ตะแกรงรู  คานผลิตจากเหล็ก  ขนาดความ
กว้ าง   2 3 5   เซน ติ เม ต ร   ลึ ก   6 2 .5 
เซนติเมตร  สูง  78.5  เซนติเมตร  (จัดซ้ือ
ตามราคาท้องตลาดเน่ืองจากไม่มีรายการ
กำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)  เป็นไป
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 
2565  (เพิ่มเติม  ฉบับท่ี 2)  หน้าท่ี  45  
ลำดับท่ี  2 

55,000 ทต. นาม่อง สำนักปลัด       
 

     

3 ชุดรับแขก เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือชุดรับแขก โซฟา 1 ท่ีน่ัง  
ขนาดความกว้าง  103  เซนติเมตร  ลึก  93 
เซนติเมตร  สูง  83  เซนติเมตร  โซฟา  3  
ท่ีน่ัง  ขนาดความกว้าง  223  เซนติเมตร  
ลึก  93  เซนติเมตร  สูง  83 เซนติเมตร  
เบาะน่ังและโครงหุ้มด้วย  PU  สามารถแยกท่ี
น่ังเดี่ ยวได้   ขาชุบโครเมียม  มี โต๊ะกลาง
สำหรับวางของ ขนาดความกว้าง  100  
เซนติเมตร  ลึก  100  เซนติเมตร  สูง  37  
เซนติเมตร  จำนวน  1  ชุด  (จัดซ้ือตามราคา
ท้องตลาดเน่ืองจากไม่มีรายการกำหนดไว้ใน
บั ญ ชี ม าต รฐานครุ ภั ณ ฑ์ )  เป็ น ไป ตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 
2565  (เพิ่มเติม  ฉบับท่ี 2)  หน้าท่ี  45  
ลำดับท่ี  1 

30,000 ทต. นาม่อง สำนักปลัด       
 

     

 
 
 
 
 

แบบ ผด.02/1 
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ลำดับที ่ ครภุัณฑ ์ รายละเอียดของครุภณัฑ ์
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  ๒๕63 พ.ศ.  ๒๕64 
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 รถเข็น เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือรถเข็น  จำนวน  1  คัน  
รถเข็นแบบสองล้อ  ผลิตจากสแตนเลส  มือ
จับและฐานสามารถพับเก็บได้  ขนาดขยาย
ก ว้ า ง   4 0 0   มิ ล ลิ เม ต ร   ลึ ก   4 6 0  
มิลลิเมตร  สูง  930  มิลลิเมตร  ขนาดพับ
ก ว้ า ง   4 0 0   มิ ล ลิ เม ต ร   ลึ ก   1 5 0  
มิลลิเมตร  สูง  620  มิลลิเมตร  ล้อขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง  125  มิลลิเมตร  (จัดซ้ือ
ตามราคาท้องตลาดเน่ืองจากไม่มีรายการ
กำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์) 

2,000 ทต. นาม่อง สำนักปลัด       
 

     

5 เก้าอี้สำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเก้าอี้สำนักงาน   
จำนวน  5  ตัว 
-  ขนาด กว้าง 60 x ยาว 61 x สูง 88  ซม.  
-  เก้าอี้เบาะผ้า  น่ังสบาย  สามารถปรับระดับ
ความสูงได้  พนังพิงตาข่ายระบายความร้อน
ได้ดี 
(จัดซ้ือตามราคาท้องตลาดเน่ืองจากไม่มีใน
รายการกำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์) 

7,500 ทต. นาม่อง กองคลัง             

6 ตู้  2  บานเปิด  มือจับฝัง  3  ฟุต   
(ทรงสูง)   

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือตู้  2  บาน  เปิด  มือจับ
ฝัง  3  ฟุต  (ทรงสูง)  จำนวน  6  หลัง  
   คุณลักษณะ 
- ขนาด  กว้าง  91.5x ยาว 45.7x สูง 183  
ซม. 
(จัดซ้ือตามราคาท้องตลาดเน่ืองจากไม่มีใน
รายการกำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์) 

20,400 ทต. นาม่อง กองคลัง             

 
 
 
 
 

แบบ ผด.02/1 
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ลำดับที ่ ครุภัณฑ ์ รายละเอียดของครุภณัฑ ์
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  ๒๕63 พ.ศ.  ๒๕64 
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 เครื่องปรับอากาศ  แบบแยกส่วน  (ระบบ 
Inverter) ขนาด  30,000  บีทียู   

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเครื่องปรับอากาศ  แบบ
แยกส่วน   
(ระบบ Inverter)  ขนาด  30,000 บี ทียู
จำนวน  1  เครื่อง   
1)  ขนาด ท่ีกำหนดเป็นขนาดไม่ต่ ำกว่า  
30,000  บีทียู  
2)  ราคาท่ีกำหนดเป็นราคาท่ีรวมค่าติดตั้ง 
 3)  เครื่องปรับอากาศท่ีมีความสามารถใน
การทำความเย็น  ขนาดไม่เกิน  40,000   
บีทียู   ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิต
อุตสาหกรรมและฉลากประหยัดไฟฟ้า เบอร์  
5  
 4)  ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศท่ีประกอบ
สำเร็จรูปท้ังชุด ท้ังหน่วยส่งความเย็นและ
หน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน 
5)  มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพส
เซอร์ 
6)  การจัดซ้ือเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆ  
(นอกจากข้อ 3)  นอกเหนือจากการพิจารณา    
ด้านราคาแล้วเพื่อเป็นการประหยัดพลังงาน
ควรพิจารณาจัดซ้ือเครื่องปรับอากาศท่ีมีค่า
ประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล  (SEER)  
สูงกว่า 
7) แบบแขวน 
(จัดซ้ือตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนัก
งบประมาณ  ฉบับเดือนธันวาคม  2562) 

48,100 ทต. นาม่อง กองคลัง       
 

     

รวม 7 - 259,200 - -             

 
 
 
 

แบบ ผด.02/1 
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1.2  แผนงานการศึกษา    

ลำดับที ่ ครุภัณฑ ์ รายละเอียดของครุภณัฑ ์
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  ๒๕63 พ.ศ.  ๒๕64 
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 เก้าอี้สำนักงานแบบมีล้อชนิดขาเหล็ก เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเก้าอี้สำนักงานแบบมี
ล้อขนิดขาเหล็ก จำนวน 2 ตัว  
  มีคุณลักษณะดังน้ี 
-  ขนาดความกว้าง 66 เซนติเมตร ความลึก 
65 เซนติเมตร ความสูงปรับระดับได้ 104 -
114 เซนติเมตร 
-  สีดำ สำหรับพนักงานเทศบาลตำบลนาม่อง  
(จัด ซ้ือตามราคาท้องตลาดเน่ืองจากไม่มี
รายการกำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)        

5,200 ทต. นาม่อง กอง
การศึกษา 

      
 

     

2 ตูโ้ต๊ะอนุบาลหน้าขาวพร้อมม้าน่ังยาว  2  
ตัว 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือโต๊ะอนุบาลหน้าขาว
พร้อมม้าน่ังยาว  2  ตัว  จำนวน  5  ชุด  
โดยมี คุณลักษณะเฉพาะสั งเขปดัง น้ี โต๊ ะ  
ขนาด  120x60x50  เซนติเมตร  (กว้าง x 
ลึก x สูง)  ม้าน่ังยาว  ขนาด 120x 30x 30  
เซนติเมตร  (กว้าง x ลึก x สูง)  สำหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลนาม่อง  
(จัด ซ้ือตามราคาท้องตลาดเน่ืองจากไม่มี
รายการกำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)  
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 
ถึง พ.ศ. 2565  (เพิ่มเติม ฉบับท่ี 2)  หน้าท่ี  
48  ลำดับท่ี  10 

14,000 ศพด.วัดบ้าน
หนองค้า 

กอง
การศึกษา 

            

รวม 2 - 19,200 - -             

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02/1 
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1.3  แผนงานสาธารณสุข    

ลำดับที ่ ครุภัณฑ ์ รายละเอียดของครุภณัฑ ์
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  ๒๕63 พ.ศ.  ๒๕64 
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 เก้าอี้แบบมีล้อ เพื่อจัดซ้ือเก้าอี้สำนักงาน  ขาเหล็ก  จำนวน  
1  ตัว  
  คุณลักษณะดังน้ี 
- ขนาด  W66  x D65  x H104 – 114  
เซนติเมตร 
- ท่ีน่ังและพนักพิงบุด้วยฟองน้ำขึ้นรูปหุ้มด้วย
หนัง 
- ท่ีเท้าแขนทำด้วยพลาสติกโพลิโพรไพลีน  
(Polypropylene ) 
- ขาเก้าอี้ชนิด  5  แฉก  แกนเดียว  ทำจาก
เหล็กชุปโครเมียม  ลูกล้อทำจากพลาสติก  
Nylon  ทนทาน 
- มีแกนปรับระดับ สูง – ต่ำ ได ้
(จัดซ้ือตามราคาท้องคลาดเน่ืองจากไม่มีใน
รายการกำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์) 

3,000 ทต. นาม่อง กอง 
สาธารณ 

สุขฯ 

      
 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02/1 
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ลำดับที ่ ครุภัณฑ ์ รายละเอียดของครุภณัฑ ์
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  ๒๕63 พ.ศ.  ๒๕64 
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 ตู้เก็บเอกสาร  4  ลิ้นชัก เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือตู้เก็บเอกสาร  4  ลิ้นชัก  
จำนวน 2 หลัง  โดยมีคุณลักษณะ  ดังน้ี 
- ขนาด  46.4 (W) x 61.6 (D) x 132 (H)  
cm. 
- ตู้เอกสาร  4  ลิ้นชัก  มีกุญแจล๊อคข้าง  
พร้อมกัน 4 ลิ้นชัก 
 - โครงสร้าง  ใช้เหล็กแผ่นรีดเย็น  COLD 
REDUCED CARBON STEEL COIL, 
SPECIFION SPCC-SD-OILED 
- ความหนาของเหล็กที่ใช้มีขนาด  มี 0.45, 
0.5 มม.  หัวตู้มีคานเสริมความแข็งแรง 
- โครงตู้ยึดติดด้วยการเชื่อมแบบ  SPOT 
WELDING  ท้ังใบ  และมีคานขวางรางลิ้นชัก
ด้านหลังและด้านหน้า        
- หน้าลิ้นชักขนาด  29.70  cm x 42.20 
cm. มือจับพร้อมป้ายเป็นพลาสติก  เวลาจับ
มือจับไม่ทะลุด้านในลิ้นชัก  รับน้ำหนักได้
ประมาณ  30  กิโลกรัม     
 - การเคลือบผิวชิ้นงาน  ผ่านกระบวนการล้าง
และเคลือบผิวด้วย  PHOSPHATE  และพ่น
ทับด้วยสีผง  Epoxy คุณภาพดี  อบด้วย
อุณหภูมิความร้อนสูง  สามารถกันสนิม  และ
กันรอยขีดข่วนได้ดี (จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด
เนื่องจากไม่มีในรายการกำหนดไว้ในบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์) 

9,000 ทต. นาม่อง กอง 
สาธารณ 

สุขฯ 

      
 

     

 
 
 
 
 

แบบ ผด.02/1 
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ลำดับที ่ ครุภัณฑ ์ รายละเอียดของครุภณัฑ ์
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  ๒๕63 พ.ศ.  ๒๕64 
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 โต๊ะทำงาน เพื่อจัดซ้ือโต๊ะทำงาน  จำนวน  1  ตัว 
  คุณลักษณะดังน้ี 
ขนาดกว้าง  80  เซนติเมตร  ลึก 150  
เซนติเมตร  สูง  75  เซนติเมตร  แบบ 1  
ลิ้นชัก  แบบ  2  บานเปิด  (จัดซ้ือตามราคา
ท้องตลาดเน่ืองจากไม่มีในรายการกำหนดไว้
ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ 

4,000 ทต. นาม่อง กอง 
สาธารณ 

สุขฯ 

      
 

     

4 โต๊ะทำงานแบบเหล็ก เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือโต๊ะทำงานแบบเหล็ก  
จำนวน  1  ตัว 
  คุณลักษณะดังน้ี                            
- โต๊ะทำงานเหล็ก  5  ฟุต  ขนาด  กว้าง  
153.40  ลึก  77.30  สูง  75  ซม. 
- โต๊ะทำงานเหล็ก  5  ฟุต  ผลิตจากเหล็ก
แผ่นรีดเย็น  SPCC CRI-S 
- เหล็กท้ังหมดผ่านการทำความสะอาดผิวงาน  
ล้างไขมันและเคลือบผิวป้องกันสนิม 
- เพิ่มการยึดเกาะด้วยการเคลือบ ZINC 
PHOSPHATE ด้วยระบบพ่นสี EPOXY ระบบ
กุญแจล็อค 3 ชั้น      
(จัดซ้ือตามราคาท้องตลาดเน่ืองจากไม่มีใน
รายการกำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์) 

7,000 ทต. นาม่อง กอง 
สาธารณ 

สุขฯ 

            

รวม 4 - 23,000 - -             

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02/1 
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1.4  แผนงานสังคมสงเคราะห์    

ลำดับที ่ ครุภัณฑ ์ รายละเอียดของครุภณัฑ ์
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  ๒๕63 พ.ศ.  ๒๕64 
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 เก้าอี้แบบมีล้อ เพื่อจัดซ้ือเก้าอี้สำนักงาน  ขาเหล็ก  จำนวน  
2  ตัว  
  คุณลักษณะดังน้ี 
- ข น า ด  W6 6  x D6 5 x H1 0 4 -1 1 4  
เซนติเมตร 
- ท่ีน่ังและพนักพิงบุด้วยฟองน้ำขึ้นรูปหุ้มด้วย
หนัง 
- ท่ีเท้าแขนทำด้วยพลาสติกโพลิโพรไพลีน 
(Polypropylene ) 
- ขาเก้าอี้ชนิด 5 แฉก แกนเดียว ทำจากเหล็ก
ชุปโครเมียม ลูกล้อทำจากพลาสติก Nylon 
ทนทาน 
- มีแกนปรับระดับ สูง – ต่ำ ได ้
(จัดซ้ือตามราคาท้องตลาดเน่ืองจากไม่มีใน
รายการกำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)  

6,000 ทต. นาม่อง กอง 
สวัสดิการ

สังคม 

      
 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02/1 
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ลำดับที ่ ครุภัณฑ ์ รายละเอียดของครุภณัฑ ์
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  ๒๕63 พ.ศ.  ๒๕64 
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 จัดซ้ือเครื่องปรับอากาศระบบ ( Inverter) เพื่ อจ่ าย เป็น ค่าจัด ซ้ือ เครื่องปรับอากาศ 
จำนวน 1 เครื่อง   
  โดยมีคุณลักษณะดังน้ี 
- ข น าด ท่ี ก ำห น ด เป็ น ข น าด ไม่ ต่ ำ ก ว่ า  
24,000  บีทียู 
- ราคาท่ีกำหนดเป็นราคาท่ีรวมค่าติดตั้ง  
- เครื่องปรับอากาศท่ีมีความสามารถในการ
ท ำค วาม เย็ น ข น าด ไม่ เกิ น   4 0 ,0 0 0            
บี ที ยู   ต้ อ งได้ รั บ ก ารรับ รอ งม าตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัด
ไฟฟ้าเบอร์  5  
- ต้ องเป็ น เครื่ อ งปรับอากาศ ท่ีประกอบ
สำเร็จรูปท้ังชุด ท้ังหน่วยส่งความเย็นและ
หน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน 
- มี ค ว า ม ห น่ ว ง เว ล า ก า ร ท ำ ง า น ข อ ง
คอมเพรสเซอร์ 
- ชนิดติดผนัง 
(จัด ซ้ือตามรายการท่ีกำหนดไว้ ในบัญ ชี
มาตรฐานครุภัณฑ์   ฉบับเดือน  ธันวาคม  
2562)  

36,400 ทต. นาม่อง กอง 
สวัสดิการ

สังคม 

      
 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02/1 



 
- 56 - 

 

ลำดับที ่ ครุภัณฑ ์ รายละเอียดของครุภณัฑ ์
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  ๒๕63 พ.ศ.  ๒๕64 
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 ตู้เก็บเอกสาร 40 ช่อง เพื่ อ จั ด ซ้ื อตู้ ใส่ แฟ้ ม เอกสาร   40   ช่ อ ง  
จำนวน  2  หลัง  คุณลักษณะดังน้ี 
- ชั้นเก็บแฟ้ม 4 ชั้น 40 ช่อง 
- ผลิตจากเหล็กแผ่น SPCC  
- เหล็กท้ังหมดผ่านการทำความสะอาดผิวงาน 
ล้างไขมันและเคลือบผิวป้องกันสนิม 
- เพิ่มการยึดเกาะด้วย การเคลือบ ZINC 
PHOSPHATE ด้วยระบบพ่นสี EPOXY 
- มีล้อเลื่อน 
 (จัดซ้ือตามราคาท้องตลาดเน่ืองจากไม่มีใน
รายการกำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์) 

9,000 ทต. นาม่อง กอง 
สวัสดิการ

สังคม 

      
 

     

4 ตู้ใส่แฟ้มเอกสาร 20 ช่อง เพื่อจัดซ้ือตู้ใส่แฟ้มเอกสาร 20 ช่อง  จำนวน 
2 หลัง 
  คุณลักษณะดังน้ี 
- ชั้นเก็บแฟ้ม 2 ชั้น 20 ช่อง 
- ผลิตจากเหล็กแผ่น  SPCC  
- เหล็กท้ังหมดผ่านการทำความสะอาดผิวงาน 
ล้างไขมันและเคลือบผิวป้องกันสนิม 
- เพิ่มการยึดเกาะด้วย การเคลือบ  ZINC 
PHOSPHATE ด้วยระบบพ่นสี EPOXY 
- มีล้อเลื่อน 
(จัดซ้ือตามราคาท้องตลาดเน่ืองจากไม่มีใน
รายการกำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์) 

7,000 ทต. นาม่อง กอง 
สวัสดิการ

สังคม 

            

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02/1 



 
- 57 - 

 

ลำดับที ่ ครุภัณฑ ์ รายละเอียดของครุภณัฑ ์
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  ๒๕63 พ.ศ.  ๒๕64 
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 โต๊ะทำงาน เพื่ อ จั ด ซ้ื อ โต๊ ะ ท ำ งาน   จ ำน วน  1 ตั ว  
คุณลักษณะดังน้ี 
ขนาดกว้าง  80  เซนติ เมตร  ลึก   150  
เซนติเมตร  สูง  75  เซนติเมตร  แบบ  1  
ลิ้นชัก แบบ  2  บานเปิด  (จัดซ้ือตามราคา
ท้องตลาดเน่ืองจากไม่มีในรายการกำหนดไว้
ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์) 

4,000 ทต. นาม่อง กอง 
สวัสดิการ

สังคม 

      
 

     

6 พัดลมติดผนัง  เพื่อจัดซ้ือพัดลมติดผนัง  จำนวน 5 ตัว 
  คุณลักษณะดังน้ี 
- พัดลมตดิพนัง ขนาด 16 น้ิว 
- ปรับแรงลมได้ 3 ระดับ 
- ควบคุมการทำงานด้วยสวิตซ์แบบสายดึง 
- ปรับส่าย ซ้ายขวาและหยุดส่ายได้ตาม
ต้องการ 
- เสริมความปลอดภั ยด้ วย ระบบตั ด ไฟ
อัตโนมัติ เทอร์มอล ฟิวส์ 
- มอเตอร์ประสิทธิภาพสูงด้วยระบบรองลื่น 
บอล แบริ่ง 
- ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.)  
- ได้รับมาตรฐานประหยัดไฟเบอร์ 5 
(จัดซ้ือตามราคาท้องตลาดเน่ืองจากไม่มีใน
รายการกำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์) 

7,500 ทต. นาม่อง กอง 
สวัสดิการ

สังคม 

            

รวม 4 - 69,900 - -             

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02/1 
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1.5  แผนงานเคหะและชุมชน    

ลำดับที ่ ครุภัณฑ ์ รายละเอียดของครุภณัฑ ์
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  ๒๕63 พ.ศ.  ๒๕64 
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 เก้าอี้สำนักงาน เพื่อเป็นค่าจัดซ้ือเก้าอี้สำนักงาน  ขาเหล็ก  
จำนวน  1  ตัว 
  คุณลักษณะดังน้ี 
1. ขนาด  W66  x D65  x H104 -114  
เซนติเมตร 
2. ท่ีน่ังและพนักพิงบุด้วยฟองน้ำขึ้นรูปหุ้ม
ด้วยหนัง 
3. ท่ีเท้าแขนทำด้วยพลาสติกโพลิโพรไพลีน  
(Polypropylene) 
4. ขาเก้าอี้ชนิด  5  แฉกแกนเดียว  ทำจาก
เหล็กชุปโครเมียม  ลูกล้อทำจากพลาสติก  
Nylon ทนทาน     
(จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด  เน่ืองจากไม่มีใน
รายการกำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์) 

3,000 ทต. นาม่อง กองช่าง       
 

     

2 ตู้ใส่แฟ้มเอกสาร  20  ช่อง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือตู้ใส่แฟ้มเอกสาร  20  
ช่อง  จำนวน  2  หลัง 
  คุณลักษณะดังน้ี 
- ชั้นเก็บแฟ้ม  2  ชั้น  20  ช่อง 
- ผลิตจากเหล็กแผ่น  SPCC 
- เหล็กท้ังหมดผ่านการทำความสะอาดผิวงาน  
ล้างไขมันและเคลือบผิวป้องกันสนิม 
- เพิ่มการยึดเกาะด้วย  การเคลือบ  ZINC 
PHOSPHATE  ด้วยระบบพ่นสี  EPOXY 
- มีล้อเลื่อน 
(จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด  เน่ืองจากไม่มีใน
รายการกำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์) 

7,000 ทต. นาม่อง กองช่าง             

 
 
 
 

แบบ ผด.02/1 
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ลำดับที ่ ครุภัณฑ ์ รายละเอียดของครุภณัฑ ์
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  ๒๕63 พ.ศ.  ๒๕64 
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 ตู้เหล็กแบบ  2  บาน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือตู้เหล็กแบบ  2  บาน  
จำนวน  1  หลัง 
  คุณลักษณะดังน้ี 
- มีมือจับชนิดบิด 
- มีแผ่นชั้นปรับระดับ  3  ชั้น 
- คุณสมบัติตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  (มอก.)  
(จัดซ้ือตามรายการ  ท่ีปรากฏในบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงบประมาณ  ฉบับ
เดือน  ธันวาคม  2562) 

5,500 ทต. นาม่อง กองช่าง       
 

     

4 โต๊ะทำงาน  เพื่อจัดซ้ือโต๊ะทำงาน  จำนวน  1  ตัว 
   คุณลักษณะดังน้ี 
ขนาดกว้าง  80  เซนติเมตร  ลึก 150  
เซนติเมตร  สูง  75  เซนติเมตร  แบบ 1  
ลิ้นชักแบบ  2  บานเปิด  (จัดซ้ือตามราคา
ท้องตลาดเน่ืองจากไม่มีในรายการกำหนดไว้
ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์) 

4,000 ทต. นาม่อง กองช่าง             

รวม 4 - 19,500 - -             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02/1 
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2.  ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 

2.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป    

ลำดับที ่ ครุภัณฑ ์ รายละเอียดของครุภณัฑ ์
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  ๒๕63 พ.ศ.  ๒๕64 
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 เครื่องบันทึกเสียงดิจิตอลพร้อม USB ใน
ตัว 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเครื่องบันทึกเสียงดิจิตอล
พร้อม   USB  ในตั ว จ ำนวน  1   เครื่ อ ง 
หน่วยความจำในตัวเครื่อง  4GB  สามารถ
เพิ่ ม ห น่ ว ย ค ว า ม จ ำ   MICROSD  ไ ด้
บันทึกเสียงและไฟล์ท่ีบันทึกได้อย่างชัดเจน
ผ่านลำโพง  ขนาด  300  mW  พร้อมไมค์
บั น ทึ ก เสี ย ง คุณ ภ าพ สู งแ บ บ   STEREO        
(S-MIC)  สามารถปรับการบันทึกเสียงได้ท้ังวง
กว้างและวงแคบได้อย่างเหมาะสมมีระบบ
บันทึก เสีย งอั ตโนมัติ   AUTO VOICE REC  
สามารถบันทึกเสียงได้นาน  159  ชั่วโมง  
(จัด ซ้ือตามราคาท้องตลาดเน่ืองจากไม่มี
รายการกำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์) 

5,000 ทต. นาม่อง สำนักปลัด       
 

     

2 ชุดเครื่องเสียง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือชุดเครื่องเสียง  จำนวน 
1 ชุด   
-มิกส์ เซอร์ 12   Input Digital  Mixer  for  
iPad/Android,8  Line Inputs, Integrated 
Wifi Module and USB Stereo  Recorder  
ตู้พร้อมขยาย  ขนาด  15  น้ิว  จำนวน  2  
ตัว 
-MP3 /USB/SD CARD/BLUETOOTH/ไม ค์
ลอยVHF 2 อัน 
-แบตเตอรี่แห้ง ชาร์ตไฟได้ในตัว / ใช้งานได้ 
3-5 ชั่วโมง  ตัวตู้ลำโพงมีล้อลากได้ 
-มีไมค์ลอยแบบมือถือให้ 2 ตัว ย่านความถี่ 
VHF 

               

 
 

แบบ ผด.02/1 



 
- 61 - 

  

ลำดับที ่ ครุภัณฑ ์ รายละเอียดของครุภณัฑ ์
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  ๒๕63 พ.ศ.  ๒๕64 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

  -สามารถบันทึกเสียงจากไมโครโฟนใส่ USB 
MP3 เป็นไฟล์ MP3 ได้ อัดเสียงได้ ( REC 
function ) 
-มีBLUETOOTH WIRELESS CONNECTION 
-สามารถ เล่น USB MP3 Player 
-มีช่อง input ไมค์สาย 2 ช่อง 
-มีช่อง Line in 
-มีปุ่มปรับทุ้ม-แหลม 
-มีแบตเตอรี่ ชาร์จได้ในตัวตู้ลำโพง 
-รับสัญญาณวิทยุได้ 
-มีฟังก์ชัน  Auto Mute  ตัดเสียงเพลง  เมื่อ
พูดไมโครโฟน  ไมโครโฟนไร้สายชนิดไมค์ถือคู่ 
UHF  
-ตัวเครื่องภาครับพร้อมจอแสดงผล LED 
-ด้ามไมค์อลูมิเนียม 
-ไมโครโฟนใช้แบตเตอรี่ AA 2 ก้อน 
-คลื่นความถี่ UHF พร้อมแล็คเก็บมิกส์เซอร์  
และตัวรับไมโครโฟนไร้สายและอุปกรณ์อื่น ๆ  
(จัด ซ้ือตามราคาท้องตลาดเน่ืองจากไม่มี
รายการกำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์) 

         
 

     

รวม 2 - 41,000 - -             

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02/1 
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2.2  แผนงานเคหะและชุมชน    

ลำดับที ่ ครุภัณฑ ์ รายละเอียดของครุภณัฑ ์
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  ๒๕63 พ.ศ.  ๒๕64 
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 ติดตั้งศูนย์ประชาสัมพันธ์ระบบเสียงตาม
สายภายในหมู่บ้าน  บ้านหนองค้า หมู่ท่ี 2 

เพื่ อ จ่ าย เป็ น ค่ าจั ด ซ้ื อพ ร้อ มติ ดตั้ ง ศู น ย์
ประชาสัมพันธ์ระบบเสียงตามสายภายใน
หมู่บ้าน   
บ้านหนองค้า  หมู่ท่ี 2 
  คุณลักษณะพื้นฐานดังน้ี 
- พาวเวอร์แอม  ขนาดไม่น้อยกว่า  1,500 W  
จำนวน  2  ตัว 
- ลำโพง พร้อมยูนิตมีลายน์  200 W  จำนวน  
24  ชุด 
- อีควอไลเซอร์  (2 x 31  band)  จำนวน  1  
เครื่อง 
-  มกส์ เซอร์   12   channel  จำนวน  1  
เครื่อง 
- เครื่องกรองสัญญาณกระแสไฟ  10  ช่อง  
จำนวน  1  เครื่อง 
- สายดรอปวายทองแดงแท้ลวดฝอย (ขนาด 
2x2.5) มีสายสลิงในตัว  ไม่น้อยกว่า  2,000  
เมตร          
- ไมโครโฟนสาย พร้อมสายสัญญาณ  จำนวน  
2  ชุด 
- ตู้แล็ค  3  ฝา  ลึก  24  น้ิว  สูง  14  น้ิว  
ด้านบนวางมิกเซอร์  จำนวน  1  ใบ 
- เครื่องรับวิทยุดิจิตอล  AM/FM  จำนวน  1  
เครื่อง 
- เครื่องเล่น  DVD  จำนวน  1  เครื่อง 
- อุปกรณ์อื่นๆ ท่ีใช้ในการติดตั้งระบบ 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 
ถึง พ.ศ. 2565)  หน้าท่ี 212  ลำดับท่ี 30 

300,000 บ้านหนองค้า  
หมู่ท่ี  2 

กองช่าง       
 

     

 
 

แบบ ผด.02/1 



 
- 63 - 

  

ลำดับที ่ ครุภัณฑ ์ รายละเอียดของครุภณัฑ ์
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  ๒๕63 พ.ศ.  ๒๕64 
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 ติดตั้งศูนย์ประชาสัมพันธ์ระบบเสียงตาม
สายภายในหมู่บ้าน บ้านหนองค้าพัฒนา 
หมูท่ี 12  

เพื่ อ จ่ าย เป็ น ค่ าจั ด ซ้ือพร้อมติ ดตั้ ง ศูนย์
ประชาสัมพันธ์ระบบเสียงตามสายภายใน
หมู่บ้าน  บ้านหนองค้า หมู่ท่ี 12 
  คุณลักษณะพื้นฐานดังนี ้
- พาวเวอร์แอม  ขนาดไม่น้อยกว่า  1,500 
W  จำนวน  2  ตัว 
- ล ำโพ ง  พ ร้ อ มยู นิ ต มี ล าย น์   2 0 0  W  
จำนวน  24  ชุด 
- อีควอไลเซอร์  (2 x 31  band)  จำนวน  
1  เครื่อง 
- มิ กส์ เซอร์   12   channel  จำนวน   1  
เครื่อง 
- เครื่องกรองสัญญาณกระแสไฟ  10  ช่อง  
จำนวน  1  เครื่อง 
- สายดรอปวายทองแดงแท้ลวดฝอย (ขนาด 
2 x2 .5 ) มี ส ายส ลิ ง ใน ตั ว   ไม่ น้ อ ย ก ว่ า  
2,000  เมตร 
- ไมโครโฟนสาย พร้อมสายสัญญาณ  จำนวน  
2  ชุด 
- ตู้แล็ค  3  ฝา  ลึก  24  น้ิว  สูง  14  น้ิว  
ด้านบนวางมิกเซอร์  จำนวน  1  ใบ 
- เครื่องรับวิทยุดิจิตอล  AM/FM  จำนวน  1  
เครื่อง 
- เครื่องเล่น  DVD  จำนวน  1  เครื่อง 
- อุปกรณ์อื่นๆ ท่ีใช้ในการติดตั้งระบบ 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 
ถึง พ.ศ. 2565)  หน้าท่ี 216  ลำดับท่ี  34 

300,000 บ้านหนองค้า
พัฒนา หมูท่ี 
12  

กองช่าง             

 
 
 
 

แบบ ผด.02/1 
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ลำดับที ่ ครุภัณฑ ์ รายละเอียดของครุภณัฑ ์
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  ๒๕63 พ.ศ.  ๒๕64 
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 หม้อแปลงไฟฟ้าพร้อมติดต้ังประปาบ้าน
โพนงาม หมู่ท่ี 13 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือหม้อแปลงไฟฟ้า พร้อม
ติดตั้ง  จำนวน  1  เครื่อง   
  คุณลักษณะพื้นฐานดังน้ี 
    หม้อแปลงไฟฟ้า  1  เฟส  ขนาด  30  
kva  (พร้อมติดตั้งตามมาตรฐานของการไฟฟ้า 
ส่วนภูมิภาค)  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  
พ.ศ. 2561 ถึง 2565  (แก้ไข ฉบับท่ี 2) 
หน้าท่ี 13  ลำดับท่ี 1 

180,000 ประปาบ้าน
โพนงาม หมู่ท่ี 
13 

กองช่าง       
 

     

รวม 3 - 780,000 - -             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02/1 
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3.  ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่  

3.1  แผนงานสังคมสงเคราะห์    

ลำดับที ่ ครุภัณฑ ์ รายละเอียดของครุภณัฑ ์
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  ๒๕63 พ.ศ.  ๒๕64 
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)  แบบ  Smart 
TV 

เพื่ อจ่ายเป็นค่าจัด ซ้ือโทรทัศน์ แอล อี  ดี         
( LED  ) แบ  Smar  TV  จำนวน  1  เครื่อง 
  โดยมีลักษณะพื้นฐานดังน้ี 
-ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160  
พิกเซล 
-ระดับความละเอียด เป็นความละเอียดของ
จอภาพ ( Resolution )  (พิกเซล) 
-ขนาดท่ีกำหนดเป็นขนาดจอภาพไม่น้อยกว่า   
65  น้ิว 
-แส ด งภ าพ ด้ ว ย ห ล อ ดภ าพ  แบ บ  LED 
Backlight 
-สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้ (Smart TV ) 
-ช่องต่อ HDMI ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง  เพื่อการ
เชื่อมต่อสัญญาณภาพและเสียง 
-ช่องต่อ USB ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง รองรับไฟล์
ภาพ เพลง และภาพยนตร์ 
-มีตัวรับสัญญาณดิจิตอล (Digital) ในตัว 
-อุปกรณ์อื่นๆ ท่ีใช้ในการติดตั้งและการใช้งาน 
(จัด ซ้ือตามรายการท่ีกำหนดไว้ ในบัญ ชี
มาตรฐานครุภัณ ฑ์  ฉบั บ เดือน  ธันวาคม 
2562 ) 

36,000 ทต. นาม่อง กอง
สวัสดิการ

สังคม 

      
 

     

รวม 1 - 36,000 - -             

 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02/1 
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4.  ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 

4.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป    

ลำดับที ่ ครุภัณฑ ์ รายละเอียดของครุภณัฑ ์
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  ๒๕63 พ.ศ.  ๒๕64 
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 เครื่องซักผ้า เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเครื่องซักผ้าจำนวน  1  
เครื่อง  มีคุณลักษณะดังน้ี  เครื่องซักผ้าแบบ
ฝาบน ความจุซัก  10.50  กิโลกรัม  ขนาด
ตัวเครื่อง  ความกว้าง  590  มิลลิเมตร  สูง  
992  มิลลิเมตร  ลึก  606  มิลลิเมตร  
(จัดซ้ือตามราคาท้องตลาดเน่ืองจากไม่มี
รายการกำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์) 

9,700 ทต. นาม่อง สำนักปลัด       
 

     

รวม 1 - 9,700 - -             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02/1 
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4.2  แผนงานการศึกษา    

ลำดับที ่ ครุภัณฑ ์ รายละเอียดของครุภณัฑ ์
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  ๒๕63 พ.ศ.  ๒๕64 
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 ตู้ครัวอลูมิเนียมโครงเหล็ก เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือตู้ครัวอลูมิเนียมโครง
เหล็ก  ขนาด 1.5  เมตร  สำหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลนาม่อง  จำนวน  
4  หลัง  โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขปดังนี้                            
1. ขนาด  W58.5 x L152.5 x H78 cm.            
2. โครงสร้างตู้ผลิตจากเหล็กซิงค์  ครอบด้วย
อลูมิเนียม 
3. บานเฟรมประตูทำจากอลูมิเนียมเสริมขอบ
ยางที่บานประตูป้องกันฝุ่นได้ดี 
4. อลูมิเนียมผ่านกรรมวิธีอโนไดซ์ป้องกันการ
ซีดจางของสี 
5. มียางรองบริเวณขาตู้ท้ัง  4  ขา                      
(จัดซ้ือตามราคาท้องตลาดเน่ืองจากไม่มี
รายการกำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)      

23,200 ศพด.วัดโพธิ
สมพร/ศพด.
บ้านหนอง 

สะไน 

กอง
การศึกษา 

      
 

     

รวม 1 - 23,200 - -             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02/1 
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4.3  แผนงานสาธารณสุข    

ลำดับที ่ ครุภัณฑ ์ รายละเอียดของครุภณัฑ ์
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  ๒๕63 พ.ศ.  ๒๕64 
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 เครื่องตัดหญ้าแบบข้ออ่อน เพื่อจัดซ้ือเครื่องตัดหญ้าแบบข้ออ่อน  จำนวน  
2  เครื่อง  
  คุณลักษณะพื้นฐาน  ดังน้ี 
1. เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย 
2. เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า  1.4  แรงม้า 
3. ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า  30  ซีซี 
4. พร้อมใบมีด 
(จักซื้อตามรายการท่ีกำหนดไว้ในบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือน ธันวาคม 
2562) 

21,800 ทต. นาม่อง กอง 
สาธารณ 

สุขฯ 

      
 

     

รวม 1 - 21,800 - -             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02/1 
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5.  ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

5.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป    

ลำดับที ่ ครุภัณฑ ์ รายละเอียดของครุภณัฑ ์
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  ๒๕63 พ.ศ.  ๒๕64 
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 คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับ
งานประมวลผล 

เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก  สำหรับงานประมวลผล  
จำนวน  2  เครื่อง 
  คุณลักษณะพื้นฐานดังนี้ 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า  4  แกนหลัก  (4 core)  
จำนวน 1 หน่วย 
โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่าดังนี้ 
1. ในกรณีที่มีหน่วยความจำ  แบบ  Cache Memory  รวมในระดับ  
(Level)  เดียวกัน   
ขนาดไม่น้อยกวา่  4MB  ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อย
กว่า  2.3GHz  และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก  (Graphics 
Processing Unit)  ไม่น้อยกว่า  10  แกน  หรือ 
2. ในกรณีที่มีหน่วยความจำ  แบบ Cache Memory  รวมในระดับ  
(Level)  เดียวกัน   
ขนาด ไม่น้อยกว่า  6MB  ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่
น้อยกว่า  1.8 GHz  และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่
ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง 
- มีหน่วยความจำหลัก  (RAM)  ชนิด  DDR4  หรือดีกว่า  ขนาดไม่
น้อยกว่า  8  GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล  ชนิด  SATA  หรือดีกว่า  ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 1 TB  หรือชนิดSolid State Drive  ขนาดความจุไม่น้อยกว่า  
250  GB  จำนวน  1  หน่วย 
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า  1,366 x 768 Pixel  
และมีขนาดไม่น้อยกว่า  12  นิ้ว 
- มีช่องเชื่อมต่อ  (Interface)  แบบ  USB 2.0  หรือดีกว่า  ไม่น้อยกวา่  
3  ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อแบบ  HDMI  หรือ  VGA  จำนวนไม่น้อยกว่า  1  ช่อง 
- มี ช่ อ ง เชื่ อ มต่ อ ระบบ เครือ ข่ าย   (Network Interface)  แบบ  
10/100/1000  Base-T  หรือดีกว่า  จำนวนไม่น้อยกว่า  1  ช่อง 
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า  Wi-Fi   (IEEE 802:11b, g, n, ac)  
และ  Bluetooth 
(จัดซ้ือตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์
และระบบคอมพิวเตอร์  ฉบับเดือนพฤษภาคม  2563  จากกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) 

44,000 ทต. นาม่อง สำนักปลัด       
 

     

 

แบบ ผด.02/1 



 
- 70 - 

  

ลำดับที ่ ครุภัณฑ ์ รายละเอียดของครุภณัฑ ์
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  ๒๕63 พ.ศ.  ๒๕64 
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 เครื่องพิมพ์  Multifunction  
แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ์ (Ink Tank printer) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเครือ่งพิมพ์  Multifunction  แบบฉีดหมกึพรอ้ม
ติดตั้งถังหมกึพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน  1  เครื่อง   
มีคุณลักษณะ  ดังนี้   
 - เป็นอุปกรณ์ทีม่ีความสามารถเป็น  Printer, Copier, Scanner  และ  
FAX  ภายในเครือ่งเดยีวกัน    
 - เป็นเครือ่งพิมพ์แบบฉดีหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพมิพ์  (Ink Tank 
Printer)  จากโรงงานผู้ผลิต 
 - มีความละเอียดในการพิมพ์ไมน่้อยกว่า  1,200 x 1,200  dpi 
 - มีความเรว็ในการพมิพ์ขาวดำสำหรับกระดาษ  A4  ไม่นอ้ยกว่า  27 
ห น้าต่อนาท ี (ppm)  หรอื  8.8  ภาพตอ่นาที  (ipm) 
 - มีความเรว็ในการพมิพ์สีสำหรับกระดาษ  A4  ไม่นอ้ยกว่า  15  หน้า
ต่อนาที  (ppm)  หรอื 5 ภาพตอ่นาที  (ipm) 
 - สามารถสแกนเอกสาร  ขนาด  A4  (ขาวดำ-สี) ได้ 
 - มีความละเอียดในการสแกนสูงสูดไม่นอ้ยกว่า  1,200 x 600  dpi  
หรือ  600 x 1,200  dpi 
 - มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัต ิ (Auto Document Feed) 
 - สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดำ 
- สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไมน่้อยกว่า  99  สำเนา 
 - สามารถย่อและขยายได้  25  ถึง  400  เปอรเ์ซ็นต ์
 - มีชอ่งเชือ่ต่อ  (Interface)  แบบ  USB 2.0  หรือดกีว่า  จำนวนไม่
น้อยกว่า  1  ชอ่ง 
 - มีชอ่งเชือ่มตอ่ระบบเครือข่าย  (Network Interface)  แบบ 
10/100 Base-T  หรือดกีว่า จำนวนไม่นอ้ยกว่า  1  ช่องหรือ  
สามารถใช้งานผ่านเครอืข่ายไร้สาย  Wi-Fi  (IEEE 802.11b,g, n) ได้ 
 - มีถาดใสก่ระดาษได้ไม่นอ้ยกว่า  100  แผ่น 
 - สามารถใช้ได้กับ  A4,Letter, Legal  และ  Custom 
(จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลกัษณะพื้นฐานการจดัหาอุปกรณ์
และระบบคอมพิวเตอร์  ฉบับเดือนพฤษภาคม  2563  จากกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) 

7,500 ทต. นาม่อง สำนักปลัด       
 

     

 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02/1 
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ลำดับที ่ ครุภัณฑ ์ รายละเอียดของครุภณัฑ ์
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  ๒๕63 พ.ศ.  ๒๕64 
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 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED 
ขาวดำ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED  ขาวดำ  (18 
หน้า/นาที)  จำนวน  1  เครื่อง  มีคุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกวา่  600x600  dpi  
- มีความเร็วในการพิมพ์สำหรับกระดาษ  A4  ไม่น้อยกว่า  18  
หน้าต่อนาท ี (ppm)  
- มีหนว่ยความจำ  (Memory)  ขนาดไม่น้อยกว่า  8  MB 
- มีช่องเช่ือมต่อ  (Interface)  แบบ  USB 2.0  หรอืดีกวา่  
จำนวนไม่น้อยกวา่  1  ช่อง 
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า  150  แผ่น 
- สามารถใช้ได้กับ  A4,Letter, Legal  และ  Custom 
(จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์  ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563  
จากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม) 

2,600 ทต. นาม่อง สำนักปลัด       
 

     

4 สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บ
เอกสารท่ัวไป 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสแกนเนอร์ สำหรบังานเก็บเอกสารทั่วไป   
จำนวน  1  เครื่อง   
  คุณลักษณะดังนี้ 
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 4,800 x 4,800 
dpi 
- สามารถสแกนเอกสารได้ไม่น้อยกวา่กระดาษขนาด A4 
- มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) USB 2.0 หรือดีกวา่ จำนวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง 
(จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์  ฉบับเดือนพฤษภาคม  2563  
จากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม) 

3,200 ทต. นาม่อง สำนักปลัด             

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02/1 
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ลำดับที ่ ครุภัณฑ ์ รายละเอียดของครุภณัฑ ์
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  ๒๕63 พ.ศ.  ๒๕64 
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 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค
สำหรับประมวลผล 

เพื่อจ่ายเป็นค่าเครือ่งคอมพิวเตอร์โนต้บุ๊ก สำหรับงานประมวลผล  
จำนวน  1  เครือ่ง 
  คุณลักษณะพื้นฐานดังนี ้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง(CPU)ไม่นอ้ยกวา่  4  แกนหลกั  (4core)  
จำนวน  1  หน่วย  
 โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรอืดกีว่า ดังนี้ 
1.  ในกรณทีี่มีหนว่ยความจำ  แบบ  Cache Memory  รวมในระดับ  
(Level)  เดียวกนั  ขนาดไมน่้อยกว่า  4MB  ต้องมีความเรว็สัญญาณ
นาฬกิาพื้นฐานไมน่้อยกว่า  2.3GHz  และมีหน่วยประมวลผลด้าน
กราฟกิ  (Graphics Processing Unit)   
ไม่น้อยกว่า  10  แกน  หรอื 
2. ในกรณีทีม่ีหน่วยความจำ  แบบ  Cache Memory  รวมในระดับ  
(Level)  เดียวกนัขนาดไม่นอ้ยกว่า  6MB  ต้องมีความเร็วสญัญาณ
นาฬกิาพื้นฐานไมน่้อยกว่า  1.8  GHz  และมีเทคโนโลยเีพิ่มสญัญาณ
นาฬกิาได้ในกรณทีี่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง 
- มีหน่วยความจำหลกั  (RAM)  ชนิด  DDR4  หรือดกีว่า  ขนาดไม่
น้อยกว่า  8  GB 
- มีหน่วยจดัเก็บข้อมลู  ชนิด  SATA  หรือดีกว่า  ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า  1  TB  หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมน่้อยกว่า  
250 GB  จำนวน 1 หน่วย 
- มีจอภาพทีร่องรับความละเอยีดไมน่้อยกวา่  1,366 x 768  Pixel  
และมีขนาดไมน่้อยกว่า 12 นิว้ 
- มีช่องเชือ่มตอ่  (Interface)  แบบ  USB 2.0  หรือดกีว่า  ไม่นอ้ยกว่า  
3  ช่อง 
- มีช่องเชือ่มตอ่แบบ  HDMI  หรอื  VGA  จำนวนไม่นอ้ยกว่า  1  ชอ่ง 
- มีช่องเชือ่มตอ่ระบบเครือข่าย  (Network Interface)  แบบ  
10/100/1000  Base-T  หรอืดกีว่า จำนวนไมน่้อยกว่า 1  ชอ่ง 
- สามารถใช้งานได้ไมน่้อยกว่า  Wi-Fi  (IEEE 802:11b, g, n, ac)  
และ  Bluetooth 
(จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลกัษณะพื้นฐานการจดัหาอุปกรณ์
และระบบคอมพิวเตอร์  ฉบับเดือนพฤษภาคม  2563  จากกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) 

22,000 ทต. นาม่อง กองคลัง       
 

     

 
 
 
 

แบบ ผด.02/1 
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ลำดับที ่ ครุภัณฑ ์ รายละเอียดของครุภณัฑ ์
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  ๒๕63 พ.ศ.  ๒๕64 
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 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน
สำนักงาน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน  
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกวา่ 19 นิ้ว)  จำนวน  2  เครื่อง  
  คุณลักษณะพื้นฐาน  
- มีหนว่ยประมวลผลกลาง  (CPU)  ไมน่้อยกว่า  4  แกนหลัก  
(4 core)  มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืน้ฐาน  ไม่น้อยกวา่  3.1  
GHz  หรือดกีวา่  จำนวน  1  หน่วย  
- หนว่ยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache 
Memory  รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 4 
MB 
- มีหนว่ยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่
น้อยกว่า 4 GB 
- มีหนว่ยจัดเกบ็ข้อมูล  ชนิด  SATA  หรือดีกว่า  ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า  1 TB  หรือ ชนิด Solid State Drive  ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 250 GB จำนวน 1 หน่วย 
- มี DVD-RW หรือดกีวา่ จำนวน 1 หนว่ย – มีช่องเช่ือมต่อระบบ
เครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T 
หรือดีกวา่  จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง   
- มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อย
กว่า 3 ช่อง  
- มีแป้นพิมพ์และเมาส ์- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว้ 
จำนวน 1 หนว่ย 
(จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์  ฉบับเดือนพฤษภาคม  2563  
จากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม) 

24,000 ทต. นาม่อง กองคลัง       
 

     

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02/1 
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ลำดับที ่ ครุภัณฑ ์ รายละเอียดของครุภณัฑ ์
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  ๒๕63 พ.ศ.  ๒๕64 
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 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก 
(Inkjet Printer) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก  (Inkjet 
Printer)  สำหรับกระดาษขนาด  A3 จำนวน  1  เครื่อง 
  คุณลักษณะพื้นฐาน  
- ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet)  
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 
dpi  
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำสำหรับกระดาษขนาด  
A4  ไม่น้อยกว่า 32  หน้าต่อนาที(ppm)  หรือ  14.5  
ภาพต่อนาที  (ipm)      
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีสำหรับกระดาษขนาด  A4  ไม่
น้อยกว่า  20  หน้าต่อนาที  (ppm)  หรือ  10.4  ภาพต่อ
นาที  (ipm)           
 - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า 
จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น  
- สามารถใช้ได้กับ A3, A4, Letter, Legal และ Custom 
(จัดซ้ือตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการ
จัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์  ฉบับเดือนพฤษภาคม  
2563  จากกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม) 

6,300 ทต. นาม่อง กองคลัง       
 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02/1 
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ลำดับที ่ ครุภัณฑ ์ รายละเอียดของครุภณัฑ์ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  ๒๕63 พ.ศ.  ๒๕64 
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 เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ  LED  
ขาวดำ 

เพื่อจัดซ้ือเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/
นาที)  จำนวน 1 เครื่อง 
  คุณลักษณะพื้นฐาน  
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์สำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 
หน้าต่อนาที (ppm)  
- มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB  
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า 
จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น  
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 
(จัดซ้ือตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการ
จัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์  ฉบับเดือนพฤษภาคม 
2563 จากกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม) 

2,600 ทต. นาม่อง กองคลัง       
 

     

รวม 8 - 112,200 - -             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02/1 
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5.2  แผนงานการศึกษา    

ลำดับที ่ ครุภัณฑ ์ รายละเอียดของครุภณัฑ ์
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  ๒๕63 พ.ศ.  ๒๕64 
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 สำหรับ
งานสำนักงาน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงานสำหรับกอง
การศึกษาจำนวน  1  เครื่อง 
  คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง  (CPU)  ไม่น้อยกว่า  4  แกนหลัก          
(4 core)  มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน  ไม่น้อยกว่า  3.1  GHz  
หรือดีกว่า  จำนวน  1  หน่วย       
- หน่วยประมวลผลกลาง  (CPU)  มีหน่วยความจำแบบ  Cache 
Memory  รวมในระดับ(Level)  เดียวกัน  ขนาดไม่น้อยกว่า  4  MB 
 - มีหน่วยความจำหลัก  (RAM)  ชนิด  DDR4  หรือดีกว่า  มีขนาดไม่
น้อยกว่า  4GB  
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล  ชนิด  SATA  หรือดีกว่า  ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า  1  TB  หรือ  ชนิด Solid State Drive  ขนาดความจุไม่น้อยกว่า  
250  GB  จำนวน  1  หน่วย       
- มีDVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย  
- มี ช่ อ งเชื่ อ มต่ อระบบ เครือข่ าย   (Network Interface)   แบบ 
10/100/1000 Base-T  หรือดีกว่า จำนวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อ  (Interface)  แบบ  USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า  
3  ช่อง  
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์  
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย 
(จัดซ้ือตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์
และระบบคอมพิวเตอร์  ฉบับเดือนพฤษภาคม  2563  จากกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) 

17,000 ทต. นาม่อง กอง
การศึกษา 

      
 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02/1 
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ลำดับที ่ ครุภัณฑ ์ รายละเอียดของครุภณัฑ ์
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  ๒๕63 พ.ศ.  ๒๕64 
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 เครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชันอิงค์
เจ็ท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชันอิงค์เจ็ท  สำหรับกอง
การศึกษา  จำนวน  1  เครื่อง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาล
ตำบลนาม่อง  จำนวน  5  เครื่อง  โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขปดังนี้               
- มัลติฟังก์ชัน (Print/Copy/Scan) 
- ความละเอียดงานพิมพ์ 4,800 x 1,200 dpi (ขนาดหยดหมึก 2 pl) 
- ความเร็วการพิมพ์ขาว-ดำ 8.8 ภาพ/นาที, สี 5 ภาพ/นาที 
- พิมพ์ภาพ 4 x 6 นิ้ว ภายใน 60 วินาที 
- พิมพ์ไร้ขอบ  A4/Letter/4x6 นิ้ว/5x7 นิ้ว/8x10 นิ้ว/Square 
(5x5 นิ้ว)/Business Card  
- ความละเอียดการสแกน 600 x 1200 dpi (Flatbed) 
- ความเร็วการสแกน 19 วินาที 
- ความเร็วในการถ่ายเอกสาร 32 วินาที (1.7 ipm) 
- ความจุถาดปอ้นกระดาษ (ด้านหลัง) 100 (A4,LR)/10 (Legal) แผ่น 
- การเชื่อมต่อ USB 2.0 High-Speed 
- รองรับระบบ Windows 10/8.1/7  ServicePack 1 , ไม่รองรับ 
Mac OS 
- หมึกพิมพ์แบบขวดแยกสี (GI-790 C/M/Y/K)                                    
(จัดซ้ือตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่มีรายการกำหนดไว้ในบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์)     

30,000 ทต.นาม่อง/
ศพด.วัดแจ้ง
บ้าน 
นาขาม/
ศพด.วัด
บ้าน 
นาม่อง/
ศพด.วัด
บ้านหนอง
ค้า/ศพด.วัด
โพธิสมพร/
ศพด.บ้าน
หนองสะไน 

กอง
การศึกษา 

      
 

     

3 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ ขาว-ดำ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเครื่องพิมพ์เลเซอร์ ขาว-ดำ สำหรับกองการศึกษา 
จำนวน 1 เครื่อง    
  คุณลักษณะพื้นฐาน 
- ระบบเลเซอร์ ขาวดำ                                     
- ความละเอียดในการพิมพ์ 2400 x 600 dpi      
- ความเร็วการพิมพ์ ขาวดำ 18 หน้า / นาที        
- มาพร้อมกับฟังก์ชั่นการใช้งานแบบ Sleep mode                                   
- ขนาด 36.4 x 24.9 x 19.9 ซม.    
(จัดซ้ือตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่มีในรายการกำหนดไว้ในบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์)   

4,000 ทต. นาม่อง กอง
การศึกษา 

            

รวม 3 - 51,000 - -             

 
 
 
 
 

แบบ ผด.02/1 
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5.3  แผนงานสาธารณสุข    

ลำดับที ่ ครุภัณฑ ์ รายละเอียดของครุภณัฑ ์
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  ๒๕63 พ.ศ.  ๒๕64 
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 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก
สำหรับงานประมวลผล 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเครือ่งคอมพิวเตอร์โนต้บุ๊กสำหรับงานประมวลผล 
จำนวน 1 เครื่อง 
   คุณลักษณะพื้นฐานดังนี ้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง  (CPU)  ไมน่้อยกว่า  4  แกนหลกั  (4 
core)   จำนวน  1  หน่วย 
    โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง  หรอืดกีว่า  ดงันี้ 
1. ในกรณีทีม่ีหน่วยความจำ  แบบ  Cache Memory รวมในระดับ  
(Level)  เดียวกนั  ขนาดไมน่้อยกว่า  4  MB  ต้องมีความเร็วสญัญาณ
นาฬกิาพื้นฐานไมน่้อยกว่า  2.3 GHz  และมีหน่วยประมวลผลด้าน
กราฟกิ  (Graphics Processing Unit)  ไมน่้อยกว่า  10  แกน  หรอื     
2. ในกรณีทีม่ีหน่วยความจำ  แบบ  Cache  Memory  รวมในระดับ  
(Level)  เดียวกนั  ขนาดไมน่้อยกว่า  6  MB  ต้องมีความเร็วสญัญาณ
นาฬกิาพื้นฐานไมน่้อยกว่า  1.8  GHz  และมีเทคโนโลยเีพิ่มสญัญาณ
นาฬกิาได้ในกรณทีี่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง        
- มีหน่วยความจำหลกั  (RAM)  ชนิด  DDR4  หรือดกีว่า  ขนาดไม่
น้อยกว่า  8 GB 
- มีหน่วยจดัเก็บข้อมลู  ชนิด  SATA  หรือดีกว่า  ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 1  TB  หรือ  ชนิด  Solid State Drive ขนาดความจุไม่นอ้ยกว่า  
250  GB  จำนวน  1  หนว่ย    
- มีจอภาพทีร่องรับความละเอยีดไมน่้อยกวา่ 1,366x768 Pixel และ
มีขนาดไมน่้อยกว่า 12 นิว้ 
- มีช่องเชือ่มตอ่  (Interface)  แบบ  USB 2.0  หรือดกีว่า   ไม่นอ้ย
กว่า  3  ช่อง 
- มีช่องเชือ่มตอ่แบบ  HDMI  หรอื  VGA  จำนวนไม่นอ้ยกว่า  1  ชอ่ง 
- มีช่องเชือ่มตอ่ระบบเครือข่าย  (Network  Interface)  แบบ  
10/100/1000  Base – T หรอืดกีว่า  จำนวนไมน่้อยกว่า  1  ช่อง 
- สามารถใช้งานได้ไมน่้อยกว่า  Wi – Fi  (IEEE  802.11b , g , n , 
ac)  และ Bluetooth 
(จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลกัษณะพื้นฐานการจดัหาอุปกรณ์
และระบบคอมพิวเตอร์  ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 จากกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) 

22,000 ทต. นาม่อง กอง 
สาธารณ 

สุขฯ 

      
 

     

 
 
 

แบบ ผด.02/1 
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ลำดับที ่ ครุภัณฑ ์ รายละเอียดของครุภณัฑ ์
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  ๒๕63 พ.ศ.  ๒๕64 
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 เครื่องพิมพ์  Multifuncftion  
เลเซอร์ หรือ LED สี 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือ เครือ่งพิมพ ์ Multifuncftion  เลเซอร์ หรอื  
LED สี  จำนวน 1 เครือ่ง 
  โดยมีคุณลกัษณะ  ดังนี้    
- เป็นอุปกรณ์ทีม่ีความสามารถเป็น  Printer, Copier  และ  Scanner 
ภายในเครื่องเดยีวกัน 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไมน่้อยกว่า  600 x 600 dqi 
- มีความเรว็ในการพิมพข์าวดำสำหรับกระดาษ  A4  ไม่นอ้ยกว่า  18  
หน้าต่อนาที  (ppm)   
- มีความเรว็ในการพิมพ์สีสำหรับกระดาษ  A4  ไม่นอ้ยกว่า  18  หน้า
ต่อนาที  (ppm)  
- มีหน่วยความจำ  (Memory)  ขนาดไมน่อ้ยกว่า  256  MB 
- สามารถสแกนเอกสาร  ขนาด  A4 ขาวดำ และ สี) ได ้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด  ไมน่้อยกว่า   1,200 x 1,200 
dqi  
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ  (Auto  Document Feed)   
- สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ทั้งสแีละขาวดำ 
- สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไมน่้อยกว่า  99  สำเนา 
- สามารถยอ่และขยายได้ 25 ถงึ 400 เปอร์เซ็นต ์
- มีช่องเชือ่มตอ่  (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดกีว่า จำนวนไม่นอ้ย
กว่า  1  ช่อง 
- มีช่องเชือ่มตอ่ระบบเครือข่าย  (Network Interface) แบบ 10/100 
Bast-T หรอืดีกว่า จำนวนไม่นอ้ยกว่า 1 ชอ่ง หรอื สามารถใช้งานผ่าน
เครือข่ายไรส้าย  Wi-  Fi (IEEE 802.11d,g,n)  ได ้  
- มีถาดใสก่ระดาษไม่นอ้ยกว่า  150  แผ่น 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ  Custom   
(จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลกัษณะพื้นฐานการจดัหาอุปกรณ์
และระบบคอมพิวเตอร์  ฉบับเดือนพฤษภาคม  2563  จากกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)   

15,000 ทต. นาม่อง กอง 
สาธารณ 

สุขฯ 

      
 

     

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02/1 
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ลำดับที ่ ครุภัณฑ ์ รายละเอียดของครุภณัฑ ์
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  ๒๕63 พ.ศ.  ๒๕64 
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 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ 
(18 หน้า/นาที) 

เพื่อจัดซ้ือเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาว
ดา (18 หน้า/นาที)  จำนวน  1 เครื่อง  
  คุณลักษณะพื้นฐาน  
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 
600x600 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์สาหรับกระดาษ A4 
ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm) 
- มีหน่วยความจา (Memory) ขนาดไม่น้อย
กว่า 8 MB 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 
หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ 
Custom 
(จัดซ้ือตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์  ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 
จากกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม) 

2,600 ทต. นาม่อง กอง 
สาธารณ 

สุขฯ 

      
 

     

รวม 3 - 39,600 - -             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02/1 
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5.4  แผนงานสังคมสงเคราะห ์   

ลำดับที ่ ครุภัณฑ ์ รายละเอียดของครุภณัฑ ์
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  ๒๕63 พ.ศ.  ๒๕64 
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 คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับ
งานประมวลผล 

เพื่อจ่ายเป็นค่าเครือ่งคอมพิวเตอร์โนต้บุ๊ก  สำหรับงานประมวลผล  
จำนวน  1  เครือ่ง 
  คุณลักษณะพื้นฐานดังนี ้
 - มีหนว่ยประมวลผลกลาง  (CPU)  ไม่นอ้ยกว่า  4  แกนหลัก  
(4core)  จำนวน  1  หน่วย  โดยมีคุณลกัษณะอยา่งใดอย่างหนึ่ง  
หรือดกีว่า  ดังนี ้  
1. ในกรณีทีม่ีหน่วยความจำ  แบบ  Cache Memory  รวมในระดับ  
(Level)  เดียวกนัขนาดไม่นอ้ยกว่า  4MB  ต้องมีความเร็วสญัญาณ
นาฬกิาพื้นฐานไมน่้อยกว่า  2.3GHz  และมีหน่วยประมวลผลด้าน
กราฟกิ  (Graphics Processing Unit)  ไมน่้อยกว่า  10  แกน  
หรือ 
2. ในกรณีทีม่ีหน่วยความจำ  แบบ  Cache Memory  รวมในระดับ  
(Level)  เดียวกนั ขนาดไม่นอ้ยกว่า  6MB  ต้องมีความเร็วสญัญาณ
นาฬกิาพื้นฐานไมน่้อยกว่า  1.8 GHz  และมีเทคโนโลยีเพิม่สัญญาณ
นาฬกิาได้ในกรณทีี่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง  
- มีหน่วยความจำหลกั (RAM) ชนิด DDR4 หรือดกีว่า ขนาดไมน่้อย
กว่า 8 GB 
- มีหน่วยจดัเก็บข้อมลูชนิด  SATA  หรอืดกีว่า  ขนาดความจุไมน่้อย
กว่า  1 TB  หรือชนิด Solid State Drive  ขนาดความจุไมน่้อยกว่า  
250  GB  จำนวน  1  หนว่ย  
- มีจอภาพทีร่องรับความละเอยีดไมน่้อยกวา่  1,366x768 Pixel 
และมีขนาดไมน่้อยกว่า 12 นิว้ 
- มีช่องเชือ่มตอ่  (Interface)  แบบ  USB 2.0  หรือดกีว่า  ไม่นอ้ย
กว่า  3  ช่อง 
- มีช่องเชือ่มตอ่แบบ  HDMI  หรอื  VGA  จำนวนไม่นอ้ยกว่า  1  
ช่อง 
- มีช่องเชือ่มตอ่ระบบเครือข่าย  (Network Interface)  แบบ 
10/100/1000  Base-T  หรอื  ดกีว่าจำนวนไมน่้อยกว่า  1  ช่อง 
 - สามารถใช้งานได้ไมน่้อยกว่า  Wi-Fi (IEEE 802:11b, g, n, ac)  
และ  Bluetooth 
(จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลกัษณะพื้นฐานการจดัหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร ์ ฉบับเดอืนพฤษภาคม  2563  จาก
กระทรวงดิจทิัลเพือ่เศรษฐกิจและสังคม) 

22,000 ทต. นาม่อง กอง 
สวัสดิการ

สังคม 

      
 

     

 
 

แบบ ผด.02/1 
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ลำดับที ่ ครุภัณฑ ์ รายละเอียดของครุภณัฑ ์
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  ๒๕63 พ.ศ.  ๒๕64 
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 All In 
One สำหรับงานประมวลผล 

เพื่อจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล  
จำนวน 1 เครื่อง  
  คุณลักษณะพื้นฐาน  
- มีหน่วยประมวลผลกลาง  (CPU)  ไมน่้อยกว่า  4  แกนหลกั  (4 core)  
โดยมีความเร็วสญัญาณนาฬกิาพื้นฐานไม่นอ้ยกว่า  1.6 GHz  และมี
เทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีทีต่้องใช้ความสามารถในการ
ประมวลผลสูง  จำนวน  1  หน่วย 
- หน่วยประมวลผลกลาง  (CPU)   มีหน่วยความจำแบบ  Cache 
Memory  รวมในระดับ  (Level)  เดียวกนั  ขนาดไมน่้อยกว่า  6  MB 
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ  โดยมคีุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง  
หรือดกีว่า  ดังนี ้
1) มีหน่วยประมวลผลเพือ่แสดงภาพตดิตั้งอยู่บนแผงวงจรหลกัทีม่ี
ความสามารถในการใช้หน่วยความจำแยกจากหน่วยความจำหลักขนาดไม่
น้อยกว่า 2 GB 
 2) มีหน่วยประมวลผลเพือ่แสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้
หน่วยความจำหลกัในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า  2  GB  
- มีหน่วยความจำหลกั  (RAM)  ชนิด  DDR4  หรือดกีว่า มี ขนาดไม่นอ้ย
กว่า  4  GB  
- มีหน่วยจดัเก็บข้อมลู  ชนิด  SATA  หรือดีกว่า  ขนาดความจุไม่น้อยกว่า  
1 TB หรอื  ชนิด Solid State Drive  ขนาดความจุไมน่้อยกว่า  250  
GB  จำนวน  1  หนว่ย 
- มี  DVD-RW หรอืดกีว่าแบบติดตั้งภายใน (Internal)หรือภายนอก 
(External) จำนวน 1 หน่วย 
- มีช่องเชือ่มตอ่ระบบเครือข่าย  (Network Interface)  แบบ  
10/100/1000 Base-T  หรอืดีกว่า  จำนวนไมน่้อยกว่า  1 ชอ่ง  
- มีช่องเชือ่มตอ่  (Interface)  แบบ  USB 2.0  หรือดกีว่า  ไม่นอ้ยกว่า  
3  ช่อง  
- มีแป้นพมิพ์และเมาส ์
- มีจอแสดงภาพในตัว  และมีขนาดไม่นอ้ยกว่า  21  นิ้ว  ความละเอยีด
แบบ FHD (1920x1080) 
- สามารถใช้งาน Wi-Fi (IEEE802.11b , g , n , ac) และ Bluetooth 
(จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลกัษณะพื้นฐานการจดัหาอุปกรณ์และ
ระบบคอมพิวเตอร์  ฉบับเดือนพฤษภาคม  2563  จากกระทรวงดิจทิัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม) 

23,000 ทต.นาม่อง กอง 
สวัสดิการ

สังคม 

      
 

     

 
 

แบบ ผด.02/1 
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ลำดับที ่ ครุภัณฑ ์ รายละเอียดของครุภณัฑ ์
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  ๒๕63 พ.ศ.  ๒๕64 
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 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อม
ติดตั้งถังหมึกพิมพ์  (Ink Tank 
Printer)  

เพื่อจัดซ้ือเครื่องพมิพ์แบบฉีดหมกึพรอ้มตดิตั้งถังหมึกพมิพ์ (Ink Tank 
Printer) จำนวน 1 เครือ่ง  
  คุณลักษณะพื้นฐาน 
 - เป็นเครือ่งพิมพ์แบบฉดีหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพมิพ์ (Ink Tank 
Printer) จากโรงงานผู้ผลิต  
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไมน่้อยกว่า 1,200x1,200 dpi  
- มีความเรว็ในการพิมพร์่างขาวดำสำหรับกระดาษขนาด  A4  ไม่นอ้ย
กว่า  19  หน้าต่อนาที (ppm)  หรอื  8.8  ภาพต่อนาท ี
- มีความเรว็ในการพิมพร์่างสีสำหรับกระดาษขนาด  A4  ไม่นอ้ยกว่า  
15  หน้าต่อนาที  (ppm) หรือ  5  ภาพ  ต่อนาที  (ipm) 
 - มีชอ่งเชือ่มตอ่  (Interface)  แบบ  USB 2.0  หรือดกีว่า  จำนวนไม่
น้อยกว่า  1  ชอ่ง                                            
(จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลกัษณะพื้นฐานการจดัหาอุปกรณ์
และระบบคอมพิวเตอร์  ฉบับเดือนพฤษภาคม  2563  จากกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) 

4,300 ทต. นาม่อง กอง 
สวัสดิการ

สังคม 

      
 

     

4 เครื่องสำรองไฟ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเครือ่งสำรองไฟฟ้า  จำนวน  1  เครื่อง   
  โดยมีลักษณะพื้นฐานดังนี ้
- มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่นอ้ยกว่า  800 VA  (480 Watts) 
- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า  15  นาที  
(จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลกัษณะพื้นฐานการจดัหาอุปกรณ์
และระบบคอมพิวเตอร์  ฉบับเดือนพฤษภาคม  2563  จากกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) 

2,500 ทต. นาม่อง กอง 
สวัสดิการ

สังคม 

            

รวม 4 - 51,800 - -             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02/1 
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5.5  แผนงานเคหะและชุมชน    

ลำดับที ่ ครุภัณฑ ์ รายละเอียดของครุภณัฑ ์
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  ๒๕63 พ.ศ.  ๒๕64 
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  สำหรับ
งานประมวลผล 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเครือ่งคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล  
จำนวน  2  เครือ่ง  
  คุณลักษณะพื้นฐานดังนี ้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน่้อยกว่า 6 แกนหลกั (6 core) 
โดยมีความเร็วสญัญาณนาฬกิาพื้นฐานไม่นอ้ยกว่า 3.0 GHz และมี
เทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีทีต่้องใช้  
- หน่วยประมวลผลกลาง  (CPU)  มีหน่วยความจำแบบ  Cache 
Memory  รวมในระดับ (Level)  เดยีวกันขนาดไม่นอ้ยกว่า  12  MB  
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพโดยมีคณุลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง  
หรือดกีว่า  ดังนี ้
1) เป็นแผงวงจร  เพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลกัทีม่ี
หน่วยความจำขนาด  ไม่นอ้ยกว่า 2 GB  หรือ          
2) มีหน่วยประมวลผลเพือ่แสดงภาพตดิตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผล
กลาง  แบบ Graphics Processing Unit  ที่สามารถใช้หนว่ยความจำ
หลักในการแสดงภาพขนาดไม่นอ้ยกว่า 2 GB หรือ 
3) มีหน่วยประมวลผลเพือ่แสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้
หน่วยความจำหลกัในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 
- มีหน่วยความจำหลกั (RAM) ชนิด DDR4 หรือดกีว่า มขีนาดไม่นอ้ย
กว่า 8 GB 
- มีหน่วยจดัเก็บข้อมลู  ชนิด SATA หรอืดกีว่า  ขนาดความจุไมน่้อย
กว่า 2 TB  หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่นอ้ยกว่า 
480 GB จำนวน 1 หน่วย 
- มี  DVD-RW  หรือดกีว่า  จำนวน  1  หนว่ย 
- มีช่องเชือ่มตอ่ระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 
10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่นอ้ยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชือ่มตอ่ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดกีว่า ไมน่้อยกว่า 3 
ช่อง 
- มีแป้นพมิพ์และเมาส ์
- มีจอแสดงภาพขนาดไมน่้อยกว่า  19  นิ้ว  จำนวน  1  หน่วย   
(จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลกัษณะพื้นฐานการจดัหาอุปกรณ์
และระบบคอมพิวเตอร์  ฉบับเดือนพฤษภาคม  2563  จากกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) 

60,000 ทต. นาม่อง กองช่าง       
 

     

 
 
 

แบบ ผด.02/1 
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ลำดับที ่ ครุภัณฑ ์ รายละเอียดของครุภณัฑ ์
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  ๒๕63 พ.ศ.  ๒๕64 
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 เครื่องพิมพ์ หรือ LED ขาวดำ 
ชนิด Network 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเครื่องพิมพ์เลเซอร์  หรือ LED ขาวดำ 
(18 หน้า/นาที)  จำนวน  1  เครื่อง 
  คุณลักษณะพื้นฐานดังน้ี  
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 
dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์สำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 28 
หน้าต่อนาที (ppm) 
- สามารถพิมพเ์อกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้ 
- มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า 
จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 
10/100 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
หรือ  สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย  Wi-Fi  (IEEE 
802 .11b, g , n) ได้       
- มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom   
(จัดซ้ือตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการ
จัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์  ฉบับเดือนพฤษภาคม  
2563  จากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) 

8,9000 ทต. นาม่อง กองช่าง       
 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02/1 
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ลำดับที ่ ครุภัณฑ ์ รายละเอียดของครุภณัฑ ์
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  ๒๕63 พ.ศ.  ๒๕64 
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 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED 
ขาวดำ  

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ 
(18 หน้า/นาที) จำนวน  2  เครื่อง 
  คุณลักษณะพื้นฐานดังน้ี 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์สำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 
หน้าต่อนาที (ppm) 
- มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า 
จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 
(จัดซ้ือตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการ
จัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์  ฉบับเดือนพฤษภาคม  
2563  จากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) 

5,200 ทต. นาม่อง กองช่าง       
 

     

4 เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 
800 VA 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA  
จำนวน  2  เครื่อง 
  คุณลักษณะพื้นฐานดังน้ี 
- มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts) 
- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที 

5,000 ทต. นาม่อง กองช่าง             

รวม 4 - 159,200 - -             

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02/1 
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6.  ประเภทครุภัณฑ์โรงงาน 

6.1  แผนงานรักษาความสงบภายใน    

ลำดับที ่ ครุภัณฑ ์ รายละเอียดของครุภณัฑ ์
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  ๒๕63 พ.ศ.  ๒๕64 
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 เลื่อยยนต์  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเลื่อยยนต์  จำนวน  1  
เครื่อง  มีคุณลักษณะดังน้ี  เลื่อยยนต์ขนาด  
0.8 แรงม้า  บาร์ขนาด  11.50  น้ิว  
น้ำหนัก  3.90  กิโลกรัม  (จัดซ้ือตามราคา
ท้องตลาดเน่ืองจากไม่มีรายการกำหนดไว้ใน
บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์) 

10,000 ทต. นาม่อง สำนักปลัด       
 

     

รวม 1 - 10,000 - -             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02/1 
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7.  ประเภทครุภัณฑ์อ่ืน 

7.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป    

ลำดับที ่ ครุภัณฑ ์ รายละเอียดของครุภณัฑ ์
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  ๒๕63 พ.ศ.  ๒๕64 
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 เต้นท์  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเต็นท์  ขนาดกว้าง  
4.00  เมตร  ยาว  8.00  เมตร  สูง  2.50  
เมตร  พร้อมผ้าใบอย่างดี  จำนวน  2  หลัง  
ตามแบบท่ีเทศบาลกำหนด  เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561  ถึง  
2564)  หน้าท่ี  204  ลำดับท่ี  6   

50,000 ทต. นาม่อง สำนักปลัด       
 

     

รวม 1 - 50,000 - -             

 
 

แบบ ผด.02/1 


