
หนา้ที ่1 แบบ ผด.2

ล ำดบั ชว่งเวลำ หน่วย ก ำหนดส่งมอบ
ที่ ทีต่อ้ง งำน ส่งมอบ

เริ่มจัดหำ เจ้ำของเงิน วัน
1  ต.ค. 64-ก.ย.65 ค่าการจัดท าประกนัภยัทรัพยสิ์นองค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ ส านกัปลัด แผนงานบริหารทัว่ไป 50,000       ง- ง- เฉพาะเจาะจง 30

ข้อบญัญัติหนา้ 18/130 งานบริหารทัว่ไป
2  พ.ย. 64-ธ.ค.64 ค่าจ้างเหมาบริการจัดท าเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ ส านกัปลัด แผนงานบริหารทัว่ไป 20,000       ง- ง- เฉพาะเจาะจง 15

ข้อบญัญัติหนา้ 18/130 งานบริหารทัว่ไป
3  ต.ค. 64-ก.ย.65 ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภยัดูแลรักษาต้นไม้และภมูิทศัน์ ส านกัปลัด แผนงานบริหารทัว่ไป 102,000 ง- ง- เฉพาะเจาะจง ทกุส้ินเดือน

บริเวณทีท่ าการ องค์การบริหารส่วนต าบลดอนดุ่ งานบริหารทัว่ไป
ข้อบญัญัติหนา้ 19/130

4  ต.ค. 64-ก.ย.65 ค่าจ้างเหมาบริการแม่บา้น รักษาท าความสะอาด ทีท่ าการ ส านกัปลัด แผนงานบริหารทัว่ไป 102,000 ง- ง- เฉพาะเจาะจง ทกุส้ินเดือน
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ งานบริหารทัว่ไป
ข้อบญัญัติหนา้ 19/130

5  ต.ค. 64-ก.ย.65 ค่าจ้างเหมาเยบ็เล่มหรือเข้าหนงัสือปกหนงัสือ ค่าถ่ายเอกสาร ส านกัปลัด แผนงานบริหารทัว่ไป 20,000 ง- ง- เฉพาะเจาะจง 15 ขออนมุัติจัดหาตามความจ าเปน็ตลอดปี
ข้อบญัญัติหนา้ 20/130 งานบริหารทัว่ไป

6  ต.ค. 64-ก.ย.65 ค่าใช้จ่ายในการด าเนนิคดี ตามค าพิพากษา และค่าธรรมเนยีมต่างๆ ส านกัปลัด แผนงานบริหารทัว่ไป 30,000 ง- ง- เฉพาะเจาะจง 15 ขออนมุัติจัดหาตามความจ าเปน็ตลอดปี
ข้อบญัญัติหนา้ 20/130 งานบริหารทัว่ไป

7  ต.ค. 64-ก.ย.65 ค่ารับรองในการต้อนรับบคุคลหรือคณะบคุคล ส านกัปลัด แผนงานบริหารทัว่ไป 20,000 ง- ง- เฉพาะเจาะจง 5 ขออนมุัติจัดหาตามความจ าเปน็ตลอดปี
ข้อบญัญัติหนา้ 21/130 งานบริหารทัว่ไป

8  ต.ค. 64-ก.ย.65 ค่าเล้ียงรับรอง ส านกัปลัด แผนงานบริหารทัว่ไป 20,000 ง- ง- เฉพาะเจาะจง 5 ขออนมุัติจัดหาตามความจ าเปน็ตลอดปี
ข้อบญัญัติหนา้ 21/130 งานบริหารทัว่ไป

9  ต.ค. 64-ก.ย.65 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ส านกัปลัด แผนงานบริหารทัว่ไป 20,000 ง- ง- เฉพาะเจาะจง 15 ขออนมุัติจัดหาตามความจ าเปน็ตลอดปี
ข้อบญัญัติหนา้ 22/130 งานบริหารทัว่ไป 

10 ต.ค.64-พ.ย.64 ค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ัง ส านกัปลัด แผนงานบริหารทัว่ไป 300,000 ง- ง- เฉพาะเจาะจง 30
ข้อบญัญัติหนา้ 22/130 งานบริหารทัว่ไป 

11  ต.ค. 64-ก.ย.65 ค่าลงทะเบยีนในการฝึกอบรม ส านกัปลัด แผนงานบริหารทัว่ไป 30,000 ง- ง- เฉพาะเจาะจง 7 ขออนมุัติจัดหาตามความจ าเปน็ตลอดปี
ข้อบญัญัติหนา้ 23/130 งานบริหารทัว่ไป 

12  ม.ค. 64-ก.ย.65 ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมวินยั การรักษาวินยั ส านกัปลัด แผนงานบริหารทัว่ไป 30,000 ง- ง- เฉพาะเจาะจง 7
และความโปร่งใสในการท างาน  งานบริหารทัว่ไป
 ข้อบญัญัติหนา้ 23/130

13  ต.ค. 64-ก.ย.65 ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ส านกังาน ครุภณัฑ์ประเภทต่าง สๆ านกัปลัด แผนงานบริหารทัว่ไป 220,000 ง- ง- เฉพาะเจาะจง 7 ขออนมุัติจัดหาตามความจ าเปน็ตลอดปี
ข้อบญัญัติหนา้ 24/130 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม

14  ต.ค. 64-ก.ย.65 ค่าวัสดุส านกังาน ส านกัปลัด แผนงานบริหารทัว่ไป 50,000 ง- ง- เฉพาะเจาะจง 7 ขออนมุัติจัดหาตามความจ าเปน็ตลอดปี
ข้อบญัญัติหนา้ 24/130 งานบริหารทัว่ไป  ค่าวัสดุ

15  ต.ค. 64-ก.ย.65 ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ส านกัปลัด แผนงานบริหารทัว่ไป 200,000 ง- ง- เฉพาะเจาะจง 7 ขออนมุัติจัดหาตามความจ าเปน็ตลอดปี
ข้อบญัญัติหนา้ 25/130 งานบริหารทัว่ไป  ค่าวัสดุ

16  ต.ค. 64-ก.ย.65 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน ส านกัปลัด แผนงานบริหารทัว่ไป 200,000 - - เฉพาะเจาะจง 15 ขออนมุัติจัดหาตามความจ าเปน็ตลอดปี
ข้อบญัญัติหนา้ 25/130 งานบริหารทัว่ไป  ค่าวัสดุ

จ ำนวน (บำท) ประเภท

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอนดู่

แผนงำน/งำน/โครงกำร

ส ำนักงำนปลัด
                                                                                                                                แผนกำรจัดหำพัสด ุ ประจ ำปงีบประมำณ  พ.ศ.  2565                                                                                                                                     

อ ำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น

รำยกำร/จ ำนวน/หน่วย
เงินงบประมำณ เงินนอกงบประมำณ

วิธีจัดหำ หมำยเหตุ
จ ำนวน (บำท)



หนา้ที ่2 แบบ ผด.2

ล ำดบั ชว่งเวลำ หน่วย ก ำหนดส่งมอบ
ที่ ทีต่อ้ง งำน ส่งมอบ

เริ่มจัดหำ เจ้ำของเงิน วัน
17  ต.ค. 64-ก.ย.65 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ส านกัปลัด แผนงานบริหารทัว่ไป 38,570 - - เฉพาะเจาะจง 15 ขออนมุัติจัดหาตามความจ าเปน็ตลอดปี

ข้อบญัญัติหนา้ 25/130 งานบริหารทัว่ไป  ค่าวัสดุ
18  ต.ค. 64-ก.ย.65 ค่าวัสดุอื่นๆ วัสดุคงทน วัสดุส้ินเปลือง ส านกัปลัด แผนงานบริหารทัว่ไป 10,000 - - เฉพาะเจาะจง 7 ขออนมุัติจัดหาตามความจ าเปน็ตลอดปี

ข้อบญัญัติหนา้ 26/130 งานบริหารทัว่ไป  ค่าวัสดุ
19  ต.ค. 64-ก.ย.65 ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม ส านกัปลัด แผนงานบริหารทัว่ไป 30,000 - - เฉพาะเจาะจง 7 ขออนมุัติจัดหาตามความจ าเปน็ตลอดปี

ข้อบญัญัติหนา้ 26/130 งานบริหารทัว่ไป  
20  ม.ค. 64-มี.ค.65 ค่าครุภณัฑ์ส านกังาน ค่าจัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ ส านกัปลัด แผนงานบริหารทัว่ไป 29,600 - - เฉพาะเจาะจง 15

ข้อบญัญัติหนา้ 28/130 งานบริหารทัว่ไป ค่าครุ๓ณฑ์
21  ม.ค. 64-มี.ค.65 ค่าครุภณัฑ์ส านกังาน ค่าจัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ ส านกัปลัด แผนงานบริหารทัว่ไป 79,600 ง- ง- เฉพาะเจาะจง 15

ข้อบญัญัติหนา้ 29/130 งานบริหารทัว่ไป
22  ม.ค. 64-มี.ค.65 ค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์โนต๊บคุ ส านกัปลัด แผนงานบริหารทัว่ไป 22,000 ง- ง- เฉพาะเจาะจง 15

ข้อบญัญัติหนา้ 30/130 งานบริหารทัว่ไป
23  ม.ค. 64-มี.ค.65 ค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านกังาน ส านกัปลัด แผนงานบริหารทัว่ไป 17,000 ง- ง- เฉพาะเจาะจง 15

ข้อบญัญัติหนา้  32/130 งานบริหารทัว่ไป
24  ม.ค. 64-มี.ค.65 ซ้ือเคร่ืองพิมพ์ Multifuntion แบบฉีดหมึก ส านกัปลัด แผนงานบริหารทัว่ไป 7,500 ง- ง- เฉพาะเจาะจง 15

ข้อบญัญัติหนา้  32/130 งานบริหารทัว่ไป
25  ม.ค.64-ก.ย.64 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์ ส านกัปลัด แผนงานบริหารทัว่ไป 50,000 ง- ง- เฉพาะเจาะจง 30 ขออนมุัติจัดหาตามความจ าเปน็

ข้อบญัญัติหนา้  34/130 งานบริหารทัว่ไป
26 มี.ค.65-มี.ค.65 อุดหนนุองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นโครงการจัดหาวัสดุครุภณัฑ์ ส านกัปลัด แผนงานบริหารทัว่ไป 25,000 - - เฉพาะเจาะจง 15

และบคุลากรสนบัสนนุสูนยป์ฏบิติัการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน งานบริหารทัว่ไป
ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น ข้อบญัญัติหนา้  35/130

27  มี.ค.65-พ.ค.65 โครงการจัดเวทปีระชาคมระดับหมู่บา้นและระดับต าบล ส านกัปลัด แผนงานบริหารทัว่ไป 30,000 - - เฉพาะเจาะจง 15
ข้อบญัญัติหนา้  38/130 งานบริหารทัว่ไป

28 ธ.ค.64/เม.ย.65 โครงการปอ้งกนัและลดอุบติัเหตุทางถนนช่วงเทศกาล(ต้ังจุดตรวจ) ส านกัปลัด แผนงานรักษาความสงบภายใน 100,000 - - เฉพาะเจาะจง 15
ข้อบญัญัติหนา้ 62/130 งานปอ้งกนัภยัฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภยั ค่าใช้สอย

29 ม.ค.64-เม.ย.65 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรจัดต้ังอาสาสมัครปอ้งกนัภยัฝ่ายพลเรือน ส านกัปลัด แผนงานรักษาความสงบภายใน 150,000 - - เฉพาะเจาะจง 15
ข้อบญัญัติหนา้  64/130 งานปอ้งกนัภยัฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภยั ค่าใช้สอย

30  มี.ค.65-เม.ย.65 ซ้ือวัสดุเคร่ืองดับเพลิง ส านกัปลัด แผนงานรักษาความสงบภายใน 7,000 - - เฉพาะเจาะจง 7
ข้อบญัญัติหนา้ 64/130 งานปอ้งกนัภยัฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภยั ค่าวัสดุ

31 มี.ค.65-พ.ค. 65 ซ้ือครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทยเุคร่ืองรับส่งวิทยุ ส านกัปลัด แผนงานรักษาความสงบภายใน 28,000 - - เฉพาะเจาะจง 7
ข้อบญัญัติหนา้ 65/130 งานปอ้งกนัภยัฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภยั ค่าครุภณัฑ์

32 มี.ค.65-พ.ค. 65 ซ้ือครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทยเุคร่ืองวัดความถี่วิทยุ ส านกัปลัด แผนงานรักษาความสงบภายใน 1,500 - - เฉพาะเจาะจง 7
ฉุกเฉิน ข้อบญัญัติหนา้ 65/130 งานปอ้งกนัภยัฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภยั ค่าครุภณัฑ์

เงินงบประมำณ

ส ำนักงำนปลัด
                                                                                                                                แผนกำรจัดหำพัสด ุ ประจ ำปงีบประมำณ  พ.ศ.  2565                                                                                                                                     

แผนงำน/งำน/โครงกำร จ ำนวน (บำท) ประเภท จ ำนวน (บำท)
หมำยเหตุวิธีจัดหำ

เงินนอกงบประมำณ
รำยกำร/จ ำนวน/หน่วย

อ ำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอนดู่



หนา้ที ่3 แบบ ผด.2

ล ำดบั ชว่งเวลำ หน่วย ก ำหนดส่งมอบ
ที่ ทีต่อ้ง งำน ส่งมอบ

เริ่มจัดหำ เจ้ำของเงิน วัน
33 มี.ค.65-เม.ย. 65 ค่าจ้างเหมาบริการส ารวจข้อมูลสนขัและแมว ส านกัปลัด แผนงานสาธารณสุข 7,200 ง- ง- เฉพาะเจาะจง 15 เบกิจ่ายตามรายละเอียดโครงการ

ข้อบญัญัติหนา้ 92/130 งานบริหารทัว่ไปเกีย่วกบัสาธารณสุข ค่าใช้สอย
34 มี.ค.63-ก.ย.64 โครงการฝึกอบรมใหค้วามรู้และฟืน้ฟูผู้ปฎบิติัการฉุกเฉินเบือ้งต้น ส านกัปลัด แผนงานสาธารณสุข 20,000 ง- ง- เฉพาะเจาะจง 15 เบกิจ่ายตามรายละเอียดโครงการ

ข้อบญัญัติหนา้ 93/130 งานบริหารทัว่ไปเกีย่วกบัสาธารณสุข ค่าใช้สอย
35 ม.ค.63-ก.ย.64 โครงการเฝ้าระวังคุณภาพน้ าอุปโภค บริโภค ในพืน้ทีต่ าบลดอนดู่ ส านกัปลัด แผนงานสาธารณสุข 20,000 ง- ง- เฉพาะเจาะจง 15 เบกิจ่ายตามรายละเอียดโครงการ

ข้อบญัญัติหนา้ 93/130 งานบริหารทัว่ไปเกีย่วกบัสาธารณสุข ค่าใช้สอย
36 ม.ค.63-ก.ย.64 โครงการรณรงค์ปอ้งกนัโรคติดต่อและควบคุมโรคอุบติัใหม่ ส านกัปลัด แผนงานสาธารณสุข 30,000 ง- ง- เฉพาะเจาะจง 15 เบกิจ่ายตามรายละเอียดโครงการ

ข้อบญัญัติหนา้ 92/130 งานบริหารทัว่ไปเกีย่วกบัสาธารณสุข ค่าใช้สอย
37 ม.ค.63-ก.ย.64 โครงการรณรงค์ปอ้งกนัและควบคุมโรคไข้เลือดออก ส านกัปลัด แผนงานสาธารณสุข 50,000 ง- ง- เฉพาะเจาะจง 15 เบกิจ่ายตามรายละเอียดโครงการ

ข้อบญัญัติหนา้ 94/130 งานบริหารทัว่ไปเกีย่วกบัสาธารณสุข ค่าใช้สอย
38 ม.ค.63-ก.ย.64 โครงการลดขยะ ลดโลก ใส่ใจส่ิงแวดล้อม ส านกัปลัด แผนงานสาธารณสุข 50,000 ง- ง- เฉพาะเจาะจง 15 เบกิจ่ายตามรายละเอียดโครงการ

ข้อบญัญัติหนา้ 94/130 งานบริหารทัว่ไปเกีย่วกบัสาธารณสุข ค่าใช้สอย
39 ม.ค.63-พ.ค.64 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภยั จากโรคพิษสุนขับา้ ส านกัปลัด แผนงานสาธารณสุข 50,000 ง- ง- เฉพาะเจาะจง 15 เบกิจ่ายตามรายละเอียดโครงการ

ข้อบญัญัติหนา้ 95/130 งานบริหารทัว่ไปเกีย่วกบัสาธารณสุข ค่าใช้สอย
40 ม.ค.63-ก.ย.64 โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สุงอาย ุและพัฒคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ส านกัปลัด แผนงานสาธารณสุข 20,000 ง- ง- เฉพาะเจาะจง 15 เบกิจ่ายตามรายละเอียดโครงการ

ข้อบญัญัติหนา้ 95/130 งานบริหารทัว่ไปเกีย่วกบัสาธารณสุข ค่าใช้สอย
41 ต.ค.64-ก.ย.65 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ส านกัปลัด แผนงานสาธารณสุข 70,000 ง- ง- เฉพาะเจาะจง 15

ข้อบญัญัติหนา้ 96/130 งานบริหารทัว่ไปเกีย่วกบัสาธารณสุข ค่าวัสดุ
42  ม.ค. 65-ต.ค.65 โครงการปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพติดในเขตพืน้ทีต่ าบลดอนดู่ ส านกัปลัด แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 30,000 ง- ง- เฉพาะเจาะจง 7 เบกิจ่ายตามรายละเอียดโครงการ

ข้อบญัญัติหนา้ 104/130 งานส่งเสริมและสนบัสนนุความเข้มแข็งชุมชน ค่าใช้สอย
43 ม.ค.65-พ.ค..65 โครงการฝึกอบรมขนมไทย ส านกัปลัด แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 30,000 ง- ง- เฉพาะเจาะจง 7 เบกิจ่ายตามรายละเอียดโครงการ

ข้อบญัญัติหนา้ 105/130 งานส่งเสริมและสนบัสนนุความเข้มแข็งชุมชน ค่าใช้สอย
44 ม.ค.65-พ.ค..65 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการเพาะเหด็เศรษฐกจิ ส านกัปลัด แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 30,000 ง- ง- เฉพาะเจาะจง 7 เบกิจ่ายตามรายละเอียดโครงการ

ข้อบญัญัติหนา้ 105/130 งานส่งเสริมและสนบัสนนุความเข้มแข็งชุมชน ค่าใช้สอย
45 ม.ค.65-พ.ค.65 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการท าดินปลูก ส านกัปลัด แผนงานการเกษตร 30,000 ง- ง- เฉพาะเจาะจง 7 เบกิจ่ายตามรายละเอียดโครงการ

ข้อบญัญัติหนา้ 128/130 งานส่งเสริมการเกษตร  ค่าใช้สอย
46 มี.ค.65-ก.ย.65 ค่าวัสดุการเกษตร ส านกัปลัด แผนงานการเกษตร 5,000 ง- ง- เฉพาะเจาะจง 7 เบกิจ่ายตามรายละเอียดโครงการ

ข้อบญัญัติหนา้ 129/130 งานส่งเสริมการเกษตร  ค่าวัสดุ
47 มี.ค.65-ก.ย.65 โครงการปลูกต้นไม้มีค่าและปา่เฉลิมพระเกยีรติ ส านกัปลัด แผนงานการเกษตร 20,000         ง- ง- เฉพาะเจาะจง 7 เบกิจ่ายตามรายละเอียดโครงการ

ข้อบญัญัติหนา้ 129/130 งานส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  ค่าใช้สอย
48 มี.ค.65-ก.ย.65 โครงการอนรัุกษ์พันธุกรรมพืชอันเนือ่งจากพระราชด าริสมเด็จพระกนษิฐาธิราชส านกัปลัด แผนงานการเกษตร 30,000         ง- ง- เฉพาะเจาะจง 7 เบกิจ่ายตามรายละเอียดโครงการ

ข้อบญัญัติหนา้ 130/130 งานส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  ค่าใช้สอย

อ ำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น

จ ำนวน (บำท) ประเภท จ ำนวน (บำท)

                                                                                                                                แผนกำรจัดหำพัสด ุ ประจ ำปงีบประมำณ  พ.ศ.  2565                                                                                                                                     
ส ำนักงำนปลัด

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอนดู่

รำยกำร/จ ำนวน/หน่วย
เงินงบประมำณ เงินนอกงบประมำณ

วิธีจัดหำ หมำยเหตุ
แผนงำน/งำน/โครงกำร



หนา้ที ่4 แบบ ผด.2

ล ำดบั ชว่งเวลำ หน่วย ก ำหนดส่งมอบ
ที่ ทีต่อ้ง งำน ส่งมอบ

เริ่มจัดหำ เจ้ำของเงิน วัน
49 ต.ค.64-ก.ย.65 ค่าจ้างเหมาเยบ็เล่มหรือเข้าหนงัสือปกหนงัสือ ค่าถ่ายเอกสาร กองคลัง แผนงานบริหารงานคลัง 10,000 เฉพาะเจาะจง 15 ขออนมุัติจัดหาตามความจ าเปน็ตลอดปี

ข้อบญัญัติหนา้ 44/130 ค่าใช้อย
50 มี.ค.65-มี.ค.65 โครงการจัดเกบ็ภาษีนอกสถานที่ กองคลัง แผนงานบริหารงานคลัง 20,000 เฉพาะเจาะจง 15

ข้อบญัญัติหนา้ 46/130 ค่าใช้อย
51 ก.พ.65-มี.ค.65 โครงการจัดท าสปอตประชาสัมพันธ์การเกบ็ภาษี กองคลัง แผนงานบริหารงานคลัง 10,000 ง- ง- เฉพาะเจาะจง 15

ข้อบญัญัติหนา้ 46/130 ค่าใช้อย
52  ต.ค.64-ก.ย.65 ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ส านกังาน กองคลัง แผนงานบริหารงานคลัง 40,000 ง- ง- เฉพาะเจาะจง 15 ขออนมุัติจัดหาตามความจ าเปน็ตลอดทัง้ปี

ข้อบญัญัติหนา้ 47/130 ค่าใช้อย
53  ต.ค.64-ก.ย.65 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ส านกังาน กองคลัง แผนงานบริหารงานคลัง 50,000 ง- ง- เฉพาะเจาะจง 7 ขออนมุัติจัดหาตามความจ าเปน็ตลอดทัง้ปี

ข้อบญัญัติหนา้ 47/130 ค่าวัสดุ
54 ต.ค.64-ก.ย.65 ค่าวัสดุงานบา้นงานครัว กองคลัง แผนงานบริหารงานคลัง 20,000 ง- ง- เฉพาะเจาะจง 7 ขออนมุัติจัดหาตามความจ าเปน็ตลอดทัง้ปี

ข้อบญัญัติหนา้ 48/130 ค่าวัสดุ
55 ต.ค.64-ก.ย.65 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง แผนงานบริหารงานคลัง 29,700 ง- ง- เฉพาะเจาะจง 7 ขออนมุัติจัดหาตามความจ าเปน็ตลอดทัง้ปี

ข้อบญัญัติหนา้ 48/130 ค่าวัสดุ
56 ต.ค.64-ก.ย.65 ค่าไฟฟ้าส าหรับส านกังานองค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ กองคลัง แผนงานบริหารงานคลัง 300,000 ง- ง- เฉพาะเจาะจง ทกุส้ินเดือน

ข้อบญัญัติหนา้ 49/130 ค่าสาธารณูปโภค
57 ต.ค.64-ก.ย.65 ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล กองคลัง แผนงานบริหารงานคลัง 20,000 ง- ง- เฉพาะเจาะจง ทกุส้ินเดือน

ข้อบญัญัติหนา้ 49/130 ค่าสาธารณูปโภค
58 ต.ค.64-ก.ย.65 ค่าบริการโทรศัพท์ กองคลัง แผนงานบริหารงานคลัง 40,000 ง- ง- เฉพาะเจาะจง ทกุส้ินเดือน

ข้อบญัญัติหนา้ 49/130 ค่าสาธารณูปโภค
59 ต.ค.64-ก.ย.65 ค่าบริการไปรณีย์ กองคลัง แผนงานบริหารงานคลัง 20,000 ง- ง- เฉพาะเจาะจง 7 ขออนมุัติจัดหาตามความจ าเปน็ตลอดทัง้ปี

ข้อบญัญัติหนา้ 49/130 ค่าสาธารณูปโภค
60 มี.ค.65-มี.ค.65 ค่าจัดซ้ือเกา้อี้ส านกังาน กองคลัง แผนงานบริหารงานคลัง 3,500 ง- ง- เฉพาะเจาะจง 7

ข้อบญัญัติหนา้ 50/130 ค่าครุภณัฑ์
61 มี.ค.65-มี.ค.65 ค่าจัดซ้ือตู้เหล็กแบบ 2 บานมีมือจับชนดิบดิ กองคลัง แผนงานบริหารงานคลัง 11,800 ง- ง- เฉพาะเจาะจง 15

ข้อบญัญัติหนา้ 50/130 ค่าครุภณัฑ์
62 มี.ค.65-มี.ค.65 ค่าจัดซ้ือพัดลม ขนาด 18 นิว้ กองคลัง แผนงานบริหารงานคลัง 10,800 ง- ง- เฉพาะเจาะจง 15

ข้อบญัญัติหนา้ 51/130 ค่าครุภณัฑ์
63 มี.ค.65-มี.ค.65 ค่าจัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศขนาด 24000 กองคลัง แผนงานบริหารงานคลัง 25,300 ง- ง- เฉพาะเจาะจง 30

ข้อบญัญัติหนา้ 51/130 ค่าครุภณัฑ์
64 มี.ค.65-มี.ค.65 ครุภณัฑ์งานบา้นงานครัว ซ้ือเคร่ืองท าน้ าร้อน-น้ าเยน็ กองคลัง แผนงานบริหารงานคลัง 6,500 ง- ง- เฉพาะเจาะจง 15

ข้อบญัญัติหนา้ 53/130 ค่าครุภณัฑ์
65 มี.ค.65-พ.ค.65 ซ้ือครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนกิส์เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึก กองคลัง แผนงานบริหารงานคลัง 4,300 ง- ง- เฉพาะเจาะจง 15

ข้อบญัญัติหนา้ 54/130 ค่าครุภณัฑ์
66 มี.ค.65-พ.ค.65 ซ้ือเคร่ืองพิมพ์ชนดิเลเซอร์ LED  ขาวด า กองคลัง แผนงานบริหารงานคลัง 2,600 ง- ง- เฉพาะเจาะจง 7

ข้อบญัญัติหนา้ 55/130 ค่าครุภณัฑ์

                                                                                                                                แผนกำรจัดหำพัสด ุ ประจ ำปงีบประมำณ  พ.ศ.  2565                                                                                                                                     
กองคลัง

จ ำนวน (บำท) ประเภท จ ำนวน (บำท)

เงินงบประมำณ
อ ำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น

รำยกำร/จ ำนวน/หน่วย
เงินนอกงบประมำณ

วิธีจัดหำ หมำยเหตุ
แผนงำน/งำน/โครงกำร

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอนดู่



หนา้ที ่5 แบบ ผด.2

ล ำดบั ชว่งเวลำ หน่วย ก ำหนดส่งมอบ
ที่ ทีต่อ้ง งำน ส่งมอบ

เริ่มจัดหำ เจ้ำของเงิน วัน
67 ต.ค.64-ก.ย.65 ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมเคร่ืองมือเคร่ืงใช้ส านกังาน ครุภณัฑ์ กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 20,000 ง- ง- เฉพาะเจาะจง 15 ขอนมุัติจัดหาตามความจ าเปน็ตลอดปี

ข้อบญัญัติหนา้ 71/130 งานบริหารทัว่ไปเกีย่วกบัการศึกษา
68 ต.ค.64-ก.ย.65 วัสดุส านกังาน กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 40,000 ง- ง- เฉพาะเจาะจง 7 ขอนมุัติจัดหาตามความจ าเปน็ตลอดปี

ข้อบญัญัติหนา้ 71/130 งานบริหารทัว่ไปเกีย่วกบัการศึกษา ค่าวัสดุส านกังาน
69 ต.ค.64-ก.ย.65 วัสดุคอมพิวเตอร์ กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 20,000 ง- ง- เฉพาะเจาะจง 7 ขอนมุัติจัดหาตามความจ าเปน็ตลอดปี

ข้อบญัญัติหนา้ 72/130 งานบริหารทัว่ไปเกีย่วกบัการศึกษา ค่าวัสดุส านกังาน
70 ม.ค.64-ก.ย.65 โครงการซ่อมศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กต าบลดอนดุ่ จ านวน 3 ศูนย์ กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 90,000 ง- ง- เฉพาะเจาะจง 45

ข้อบญัญัติหนา้ 77/130 งานระดับกอ่นวัยเรียนและปฐมศึกษา ค่าใช้สอย
71 ต.ค.64-ก.ย.65 ค่าน้ าประปา กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 6,000 ง- ง- เฉพาะเจาะจง ทกุส้ินเดือน

ข้อบญัญัติหนา้ 79/130 งานระดับกอ่นวัยเรียนและปฐมศึกษา ค่าใช้สอย
72 ต.ค.64-ก.ย.65 ค่าบริการไปรษณีย ์ค่าธนารัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 3,000 ง- ง- เฉพาะเจาะจง 7 ขอนมุัติจัดหาตามความจ าเปน็ตลอดปี

ข้อบญัญัติหนา้ 79/130 งานระดับกอ่นวัยเรียนและปฐมศึกษา ค่าใช้สอย
73 ต.ค.64-ก.ย.65 ค่าไฟฟ้าศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 45,000 ง- ง- เฉพาะเจาะจง ทกุส้ินเดือน

ข้อบญัญัติหนา้ 80/130 งานระดับกอ่นวัยเรียนและปฐมศึกษา ค่าใช้สอย
74 ต.ค.64-ก.ย.65 ซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัวศูนพัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 15,000 ง- ง- เฉพาะเจาะจง 7 ขอนมุัติจัดหาตามความจ าเปน็ตลอดปี

ข้อบญัญัติหนา้ 80/130 งานระดับกอ่นวัยเรียนและปฐมศึกษา ค่าใช้สอย
75 ต.ค.64-ก.ย.65 ซ้ือวัสดุส านกังานศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 3 ศูนย์ กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 30,000 ง- ง- เฉพาะเจาะจง 7 ขอนมุัติจัดหาตามความจ าเปน็ตลอดปี

ข้อบญัญัติหนา้ 80/130 งานระดับกอ่นวัยเรียนและปฐมศึกษา ค่าใช้สอย
76 ต.ค.64-ก.ย.65 จ้างเหมาบริการอาหารกลางวันศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 3 ศูนย์ กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 452,760 ง- ง- เฉพาะเจาะจง ทกุส้ินเดือน

ข้อบญัญัติหนา้ 81/130 งานระดับกอ่นวัยเรียนและปฐมศึกษา ค่าใช้สอย
77 ส.ค.65-ส.ค.65 โครงการจัดกจิกรรมแม่ลูกผูกพัน วันแม่แหง่ชาติ กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 15,000 ง- ง- เฉพาะเจาะจง 7

ข้อบญัญัติหนา้ 81/130 งานระดับกอ่นวัยเรียนและปฐมศึกษา ค่าใช้สอย
78 ต.ค.64-ก.ย.65 ซ้ือชุดยาสามัญประจ าบา้น กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 1,500 ง- ง- เฉพาะเจาะจง 7 ขอนมุัติจัดหาตามความจ าเปน็ตลอดปี

ข้อบญัญัติหนา้ 72/130 งานระดับกอ่นวัยเรียนและปฐมศึกษา ค่าใช้สอย
79 ม.ค.64-ส.ค.65 โครงการเสริมความสัมพันธ์ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 3 ศูนย์ กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 15,000 ง- ง- เฉพาะเจาะจง 7

ข้อบญัญัติหนา้ 82/130 งานระดับกอ่นวัยเรียนและปฐมศึกษา ค่าใช้สอย
80 ต.ค.64-ก.ย.65 ค่าวัสดุส านกังาน กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 15,000 ง- ง- เฉพาะเจาะจง 7 ขอนมุัติจัดหาตามความจ าเปน็ตลอดปี

ข้อบญัญัติหนา้ 83/130 งานระดับกอ่นวัยเรียนและปฐมศึกษา ค่าวัสดุ
81 ต.ค.64-ก.ย.65 วัสดุงานบา้นงานครัว อาหารเสริม(นม) กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 1,424,480 ง- ง- เฉพาะเจาะจง ทกุส้ินเดือน

ข้อบญัญัติหนา้ 83/130 งานระดับกอ่นวัยเรียนและปฐมศึกษา ค่าวัสดุ
82 มี.ค.65-พ.ค.65 ซ้ืออ่างล้างจานส าหรับศูนยพ์ัฒนาเด้กเล็กบา้นหนองแวงยาว กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 8,000 ง- ง- เฉพาะเจาะจง 15

ข้อบญัญัติหนา้ 83/130 งานระดับกอ่นวัยเรียนและปฐมศึกษา ค่าวัสดุ
83 ม.ค.65-ก.ย.65 ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 14,100 ง- ง- เฉพาะเจาะจง 15

ข้อบญัญัติหนา้  84/130 งานระดับกอ่นวัยเรียนและปฐมศึกษา ค่าสาธารณูปโภค
84 มี.ค.65-พ.ค.65 ค่าจัดซ้ือโต๊ะพับเอนกประสงค์ กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 15,000 ง- ง- เฉพาะเจาะจง 15

ข้อบญัญัติหนา้  84/130 งานระดับกอ่นวัยเรียนและปฐมศึกษา ค่าครุภณัฑ์

อ ำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น

รำยกำร/จ ำนวน/หน่วย
เงินงบประมำณ เงินนอกงบประมำณ

วิธีจัดหำ หมำยเหตุ
ประเภท จ ำนวน (บำท)แผนงำน/งำน/โครงกำร จ ำนวน (บำท)

                                                                                                                                แผนกำรจัดหำพัสด ุ ประจ ำปงีบประมำณ  พ.ศ.  2565                                                                                                                                     
กองกำรศึกษำ

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอนดู่



หนา้ที ่6



หนา้ที ่7

ล ำดบั ชว่งเวลำ หน่วย ก ำหนดส่งมอบ
ที่ ทีต่อ้ง งำน ส่งมอบ

เริ่มจัดหำ เจ้ำของเงิน วัน
85 มี.ค.65-พ.ค.65 ค่าจัดซ้ือพัดลม ขนาด 18 นิว้ กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 5,400 ง- ง- เฉพาะเจาะจง 15

ข้อบญัญัติหนา้  85/130 งานระดับกอ่นวัยเรียนและปฐมศึกษา ค่าครุภณัฑ์
86 มี.ค.65-พ.ค.65 จัดซ้ือครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์เคร่ืองพิมพ์แบบฉีกหมึก กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 12,900 ง- ง- เฉพาะเจาะจง 15

ข้อบญัญัติหนา้  86/130 งานระดับกอ่นวัยเรียนและปฐมศึกษา ค่าครุภณัฑ์
87 ม.ค.65-ก.พ.65 โครงการจัดงานประเพณีบญุกุม้ข้าวใหญ่ กองการศึกษา แผนงานการศาสนาวัฒธรรมและนนัทนาการ 100,000 ง- ง- เฉพาะเจาะจง 15

ข้อบญัญัติหนา้  106/130 งานศาสนาวัฒนธรรมทอ้งถิ่น
88 มี.ค.65-พ.ค.65 จัดซ้ือครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส านกังาน กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 17,000 ง- ง- เฉพาะเจาะจง 15

ข้อบญัญัติหนา้  86/130 งานระดับกอ่นวัยเรียนและปฐมศึกษา ค่าครุภณัฑ์

เงินนอกงบประมำณ
วิธีจัดหำ

แผนงำน/งำน/โครงกำร จ ำนวน (บำท) ประเภท จ ำนวน (บำท)

                                                                                                                                แผนกำรจัดหำพัสด ุ ประจ ำปงีบประมำณ  พ.ศ.  2565                                                                                                                      แบบ ผด.2               
กองกำรศึกษำ

หมำยเหตุรำยกำร/จ ำนวน/หน่วย
เงินงบประมำณ

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอนดู่
อ ำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น



หนา้ที ่8  แบบ ผด.2

ล ำดบั ชว่งเวลำ หน่วย ก ำหนดส่งมอบ
ที่ ทีต่อ้ง งำน ส่งมอบ

เริ่มจัดหำ เจ้ำของเงิน วัน
89 ม.ค 65-ก.ย.65 ค่าจ้างเหมาบริการกจิกรรมต่างๆ กองช่าง แผนงานเคหะและชุมชน 30,000 ง- ง- เฉพาะเจาะจง 15

ข้อบญัญัติหนา้ 113/130 งานบริหารทัว่ไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน ค่าใช้สอย
90 ม.ค 65-ก.ย.65 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม กองช่าง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 20,000 ง- เฉพาะเจาะจง 15

ข้อบญัญัติหนา้ 116/130 งานบริหารทัว่ไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน ค่าซ่อมแซม
91 ม.ค 65-ก.ย.65 ค่าวัสดุส านกังาน กองช่าง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 50,000 ง- ง- เฉพาะเจาะจง 7

ข้อบญัญัติหนา้ 116/130 งานบริหารทัว่ไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน ค่าวัสดุ
92 ต.ค 64-ก.ย.65 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 200,000 ง- ง- เฉพาะเจาะจง 7

ข้อบญัญัติหนา้ 117/130 งานบริหารทัว่ไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน ค่าวัสดุ
93 ม.ค 65-ก.ย.65 วัสดุกอ่สร้าง กองช่าง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 5,000 ง- ง- เฉพาะเจาะจง 7

ข้อบญัญัติหนา้ 117/130 งานบริหารทัว่ไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน ค่าวัสดุ
94 ม.ค 65-ก.ย.65 วัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 20,000 ง- ง- เฉพาะเจาะจง 7

ข้อบญัญัติหนา้ 118/130 งานบริหารทัว่ไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน ค่าวัสดุ
95 ม.ค 65-ส.ค.65 ค่าครุภณัฑ์ซ้ือตู้เหล็กแบบ 2 บานมีมือจับ กองช่าง แผนงานเคหะและชุมชน 11,800 ง- ง- เฉพาะเจาะจง 7

ข้อบญัญัติหนา้ 118/130 งานบริหารทัว่ไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ์
96 ม.ค 65-ส.ค.65 ค่าครุภณัฑ์เคร่ืองปรับอากาศขนาด 12000 บทียีู กองช่าง แผนงานเคหะและชุมชน 19,500 ง- ง- เฉพาะเจาะจง 7

ข้อบญัญัติหนา้ 119/130 งานบริหารทัว่ไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ์
97 ม.ค 65-พ.ค.65 ครุภณัฑ์โรงงานซ้ือไขควงไฟฟ้า กองช่าง แผนงานเคหะและชุมชน 5,000 ง- ง- เฉพาะเจาะจง 7

ข้อบญัญัติหนา้ 120/130 งานบริหารทัว่ไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ์
98 ม.ค 65-พ.ค.65 ครุภณัฑ์โรงงานซ้ือสว่านไฟฟ้า กองช่าง แผนงานเคหะและชุมชน 9,000 ง- ง- เฉพาะเจาะจง 7

ข้อบญัญัติหนา้ 120/130 งานบริหารทัว่ไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ์
99 ม.ค 65-ก.ย.65 โครงการปรับปรุงหลังคาอาคารศูนยพ์ัฒนาเด้กเล็กบา้นหนองแวงยาว กองช่าง แผนงานเคหะและชุมชน 52,814 ง- ง- เฉพาะเจาะจง 30

ข้อบญัญัติหนา้ 120/130 งานบริหารทัว่ไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน ค่าทีดิ่นและส่ิงปลุกสร้าง
100 ม.ค 65-ก.ย.65 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บา้นดอนดู่ หมู่ที ่5 กองช่าง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 328,764 ง- ง- เฉพาะเจาะจง 60

ข้อบญัญัติหนา้ 121/130 งานกอ่สร้าง ค่าทีดิ่นและส่ิงกอ่สร้าง
101 ม.ค 65-ก.ย.65 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บา้นดอนดู่ หมู่ที ่12 กองช่าง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 329,643 ง- ง- เฉพาะเจาะจง 60

ข้อบญัญัติหนา้ 122/130 งานกอ่สร้าง ค่าทีดิ่นและส่ิงกอ่สร้าง
102 ม.ค 65-ก.ย.65 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บา้นหนองไผ่นอ้ย หมู่ที ่4 กองช่าง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 350,094 ง- ง- เฉพาะเจาะจง 60

ข้อบญัญัติหนา้ 123/130 งานกอ่สร้าง ค่าทีดิ่นและส่ิงกอ่สร้าง
103 ม.ค 65-ก.ย.65 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บา้นหนองแสง หมู่ที ่2 กองช่าง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 338,332 ง- ง- เฉพาะเจาะจง 60

ข้อบญัญัติหนา้ 123/130 งานกอ่สร้าง ค่าทีดิ่นและส่ิงกอ่สร้าง
104 ม.ค 65-ก.ย.65 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บา้นหว้ยตะกัว่  หมู่ที่10 กองช่าง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 325,769 ง- ง- เฉพาะเจาะจง 60

ข้อบญัญัติหนา้ 124/130 งานกอ่สร้าง ค่าทีดิ่นและส่ิงกอ่สร้าง
105 ม.ค 65-ก.ย.65 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บา้นกดุหว้า หมู่ที ่9 กองช่าง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 325,769 ง- ง- เฉพาะเจาะจง 60

ข้อบญัญัติหนา้ 124/130 งานกอ่สร้าง ค่าทีดิ่นและส่ิงกอ่สร้าง
106 ม.ค 65-ก.ย.65 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยภูายในหมู่บา้น กองช่าง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 338,736 ง- ง- เฉพาะเจาะจง 60

บา้นปา่หวาย หมู่ที ่11 ข้อบญัญัติหนา้ 125/130 งานกอ่สร้าง ค่าทีดิ่นและส่ิงกอ่สร้าง

รำยกำร/จ ำนวน/หน่วย
เงินงบประมำณ เงินนอกงบประมำณ

วิธีจัดหำ หมำยเหตุ
แผนงำน/งำน/โครงกำร จ ำนวน (บำท) ประเภท จ ำนวน (บำท)

                                                                                                                                แผนกำรจัดหำพัสด ุ ประจ ำปงีบประมำณ  พ.ศ.  2565                                                                                                                                     
กองชำ่ง

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอนดู่
อ ำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น



หนา้ที ่9


