










ล ำดับ ช่วงเวลำ รำยกำร/จ ำนวน หน่วยงำนเจ้ำ               เงินประมำณ เงินนอกงบประมำณ วิธีจัดหำ ก ำหนด หมำยเหตุ
ท่ี ท่ีต้องเร่ิมจัดหำ (หน่วย) ของเงิน แผนงำน/งำน จ ำนวน ประเภท จ ำนวน ส่งมอบ(วัน)

โครงกำร (บำท) (บำท)
1 ต.ค.64-ก.ย.65 ค่าใช้จ่ายวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ส านักปลัดฯ งานป้องกัน 35,000 เจาะจง ภายใน 7 วัน ขออนุมัติจัดหา
2 ต.ค.64-ก.ย.65 ค่าใช้จ่ายวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ส านักปลัดฯ งานป้องกัน 35,000 เจาะจง ภายใน 7 วัน ตามความจ า
3 ต.ค.64-ก.ย.65 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ส านักปลัดฯ งานป้องกัน 30,000 เจาะจง ภายใน 7 วัน เป็นตลอดปีงบ
4 ต.ค.64-ก.ย.65 ค่าใช้จ่ายวัสดุเคร่ืองแต่งกาย ส านักปลัดฯ งานป้องกัน 15,000 เจาะจง ภายใน 7 วัน ประมาณ
5 ต.ค.64-ก.ย.65 ค่าใช้จ่ายเพ่ือได้มาได้ซ่ึงบริการ ส านักปลัดฯ งานป้องกัน 220,000 เจาะจง ต.ค.64-ก.ย.65
6 ต.ค.64-ก.ย.65 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ ส านักปลัดฯ งานป้องกัน 176,200 เจาะจง ต.ค.64-ก.ย.65

แก่ อปท.
7 ต.ค.64-ก.ย.65 โครงการต้ังศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดฯ งานป้องกัน 3,000 เจาะจง ภายใน 7 วัน

และเฝ้าระวังอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่
8 ต.ค.64-ก.ย.65 โครงการต้ังศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดฯ งานป้องกัน 3,000 เจาะจง ภายใน 7 วัน

และเฝ้าระวังอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์
9 ต.ค.64-ก.ย.65 โครงการฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติประจ า อปท. ส านักปลัดฯ งานป้องกัน 50,000 เจาะจง ภายใน 7 วัน
10 ต.ค.64-ก.ย.65 โครงการปฐมพยาบาลเบ้ืองต้นและ ส านักปลัดฯ งานป้องกัน 15,000 เจาะจง ภายใน 7 วัน

ให้การช่วยเหลือให้ฟ้ืนคืนชีพ
11 ต.ค.64-ก.ย.65 โครงการป้องกันและระงับอัคคีภัยข้ันต้น ส านักปลัดฯ งานป้องกัน 20,000 - ภายใน 7 วัน

ให้กับนักเรียน
12 ต.ค.64-ก.ย.65 โครงการฝึกอบรมการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ส านักปลัดฯ งานป้องกัน 20,000 - ภายใน 7 วัน

ทางน้ า

แบบ ผด.2
แผนกำรจัดหำพัสดุ  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
เทศบำลต ำบลภูวง  อ ำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดำหำร



ล ำดับ ช่วงเวลำ รำยกำร/จ ำนวน หน่วยงำนเจ้ำ               เงินประมำณ เงินนอกงบประมำณ วิธีจัดหำ ก ำหนด หมำยเหตุ
ท่ี ท่ีต้องเร่ิมจัดหำ (หน่วย) ของเงิน แผนงำน/งำน จ ำนวน ประเภท จ ำนวน ส่งมอบ(วัน)

โครงกำร (บำท) (บำท)
13 ต.ค.64-ก.ย.65 โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย ส านักปลัดฯ งานป้องกัน 60,000 - ภายใน 7 วัน

ฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรการจัดต้ัง)
14 ต.ค.64-ก.ย.65 โครงการเพ่ือนดีเตือนภัยห่างไกลยาเสพติด ส านักปลัดฯ งานป้องกัน 15,000 - ภายใน 7 วัน
15 ต.ค.64-ก.ย.65 - รายจ่ายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ ส านักปลัดฯ งานวางแผนสถิติ 20,000 เจาะจง ภายใน 7 วัน

และวิชาการ
16 ส.ค.64-ก.ย.65 โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ส านักปลัดฯ ฝ่ายงานบริหารท่ัวไป 15,000 เจาะจง ภายใน 7 วัน
17 Oct-64 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ส านักปลัดฯ ฝ่ายงานบริหารท่ัวไป 250,000 เจาะจง ภายใน 7 วัน
18 Dec-64 วัสดุส านักงาน ส านักปลัดฯ ฝ่ายงานบริหารท่ัวไป 50,000 เจาะจง ภายใน 7 วัน
19 Dec-64 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ส านักปลัดฯ ฝ่ายงานบริหารท่ัวไป 15,000 เจาะจง ภายใน 7 วัน
20 Dec-64 วัสดุงานบ้านงานครัว ส านักปลัดฯ ฝ่ายงานบริหารท่ัวไป 15,000 เจาะจง ภายใน 7 วัน
21 Dec-64 วัสดุก่อสร้าง ส านักปลัดฯ ฝ่ายงานบริหารท่ัวไป 10,000 เจาะจง ภายใน 7 วัน
22 Dec-64 วัสดุยานพาหนะ ส านักปลัดฯ ฝ่ายงานบริหารท่ัวไป 20,000 เจาะจง ภายใน 7 วัน
23 Dec-64 วัสดุโมษณาและเผยแพร่ ส านักปลัดฯ ฝ่ายงานบริหารท่ัวไป 1,000 เจาะจง ภายใน 7 วัน
24 Dec-64 วัสดุคอมพิวเตอร์ ส านักปลัดฯ ฝ่ายงานบริหารท่ัวไป 10,000 เจาะจง ภายใน 7 วัน
25 Dec-64 วัสดุส ารวจ ส านักปลัดฯ ฝ่ายงานบริหารท่ัวไป 10,000 เจาะจง ภายใน 7 วัน
26 Dec-64 ครุภัณฑ์ส านักงาน ส านักปลัดฯ ฝ่ายงานบริหารท่ัวไป 151,800 เจาะจง ภายใน 7 วัน
27 Apr-65 วัสดุส านักงาน ส านักปลัดฯ ฝ่ายงานบริหารท่ัวไป 10,000 เจาะจง ภายใน 7 วัน
28 Apr-65 วัสดุก่อสร้าง ส านักปลัดฯ ฝ่ายงานบริหารท่ัวไป 10,000 เจาะจง ภายใน 7 วัน

แบบ ผด.2
แผนกำรจัดหำพัสดุ  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
เทศบำลต ำบลภูวง  อ ำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดำหำร



ล ำดับ ช่วงเวลำ รำยกำร/จ ำนวน หน่วยงำนเจ้ำ               เงินประมำณ เงินนอกงบประมำณ วิธีจัดหำ ก ำหนด หมำยเหตุ
ท่ี ท่ีต้องเร่ิมจัดหำ (หน่วย) ของเงิน แผนงำน/งำน จ ำนวน ประเภท จ ำนวน ส่งมอบ(วัน)

โครงกำร (บำท) (บำท)
29 Dec-64 วัสดุส านักงาน กองคลัง งานบริหารงานคลัง 15,000 เฉพาะเจาะจง ภายใน 7 วัน ขออนุมัติจัดหา
30 Dec-64 วัสดุงานบ้านงานครัว กองคลัง งานบริหารงานคลัง 2,500 เฉพาะเจาะจง ภายใน 7 วัน ตามความจ า
31 Dec-64 วัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง งานบริหารงานคลัง 10,000 เฉพาะเจาะจง ภายใน 7 วัน เป็นตลอดปีงบ
32 Dec-64 ครุภัณฑ์ส านักงาน กองคลัง งานบริหารงานคลัง 17,300 เฉพาะเจาะจง ภายใน 7 วัน ประมาณ
33 Dec-64 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ กองคลัง งานบริหารงานคลัง 1,000 เฉพาะเจาะจง ภายใน 7 วัน
34 Mar-65 วัสดุส านักงาน กองคลัง งานบริหารงานคลัง 10,000 เฉพาะเจาะจง ภายใน 7 วัน
35 Jun-65 วัสดุส านักงาน กองคลัง งานบริหารงานคลัง 10,000 เฉพาะเจาะจง ภายใน 7 วัน
36 Jun-65 วัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง งานบริหารงานคลัง 5,000 เฉพาะเจาะจง ภายใน 7 วัน
37 Jun-65 วัสดุงานบ้านงานครัว กองคลัง งานบริหารงานคลัง 2,500 เฉพาะเจาะจง ภายใน 7 วัน
38 Sep-65 วัสดุส านักงาน กองคลัง งานบริหารงานคลัง 5,000 เฉพาะเจาะจง ภายใน 7 วัน
39 Sep-65 วัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง งานบริหารงานคลัง 5,000 เฉพาะเจาะจง ภายใน 7 วัน
40 1 ต.ค.64-30 ก.ย.65 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม กองช่าง 50,000 เฉพาะเจาะจง ภายใน 30 วัน ขออนุมัติจัดหา
41 1 ต.ค.64-30 ก.ย.65 วัสดุส านักงาน กองช่าง 20,000 เฉพาะเจาะจง ภายใน 20 วัน ตามความจ า
42 1 ต.ค.64-30 ก.ย.65 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง 20,000 เฉพาะเจาะจง ภายใน 20 วัน เป็นตลอดปีงบ
43 1 ต.ค.64-30 ก.ย.65 วัสดุก่อสร้าง กองช่าง 15,000 เฉพาะเจาะจง ภายใน 20 วัน ประมาณ
44 1 ต.ค.64-30 ก.ย.65 วัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง 10,000 เฉพาะเจาะจง ภายใน 20 วัน
45 1 ต.ค.64-30 ก.ย.65 เก้าอ้ีท างาน กองช่าง 10,000 เฉพาะเจาะจง ภายใน 20 วัน
46 1 ต.ค.64-30 ก.ย.65 เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คส าหรับประมวลผล กองช่าง 22,000 เฉพาะเจาะจง ภายใน 20 วัน

แบบ ผด.2
แผนกำรจัดหำพัสดุ  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
เทศบำลต ำบลภูวง  อ ำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดำหำร



ล ำดับ ช่วงเวลำ รำยกำร/จ ำนวน หน่วยงำนเจ้ำ               เงินประมำณ เงินนอกงบประมำณ วิธีจัดหำ ก ำหนด หมำยเหตุ
ท่ี ท่ีต้องเร่ิมจัดหำ (หน่วย) ของเงิน แผนงำน/งำน จ ำนวน ประเภท จ ำนวน ส่งมอบ(วัน)

โครงกำร (บำท) (บำท)
47 1 มี.ค.65-30 มิ.ย. 65 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กองช่าง 187,000 เฉพาะเจาะจง ภายใน 90 วัน

สายทางข้างโรงเรียนบ้านบุ่ง - ไปทาง
ฝายน้ าล้นห้วยบังอ่ี บ้านบุ่ง หมู่ 4

48 1 ก.พ.65-31 พ.ค.65 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กองช่าง 400,000 เฉพาะเจาะจง ภายใน 120 วัน

สายทางนานางกุหลาบ - นางนางวรรณลักษณ์
บ้านวังไฮ หมู่ 1

49 1 มี.ค.65-30 มิ.ย.65 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กองช่าง 200,000 เฉพาะเจาะจง ภายใน 90 วัน

สายทางนายวันทา-นานายทิพวรรณ หมู่ 6
50 1 เม.ย.65-31 ก.ค.65 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กองช่าง 200,000 เฉพาะเจาะจง ภายใน 90 วัน

สายทางนายวิระเดช- นานางอรวรรณ 
บ้านวังไฮ หมู่ 1

51 1 เม.ย.65-31 ก.ค.65 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กองช่าง 468,000 เฉพาะเจาะจง ภายใน 120 วัน

สายทางนายสง่า- นานายชัยณรงค์  
บ้านนาตะแบง หมู่ 7

52 1 ก.พ.65-31 พ.ค.65 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กองช่าง 150,000 เฉพาะเจาะจง ภายใน 90 วัน

สายทางนายส ารอง- นานางบ าเพ็ญ 
บ้านวังไฮ หมู่ 2

แบบ ผด.2
แผนกำรจัดหำพัสดุ  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
เทศบำลต ำบลภูวง  อ ำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดำหำร



ล ำดับ ช่วงเวลำ รำยกำร/จ ำนวน หน่วยงำนเจ้ำ               เงินประมำณ เงินนอกงบประมำณ วิธีจัดหำ ก ำหนด หมำยเหตุ
ท่ี ท่ีต้องเร่ิมจัดหำ (หน่วย) ของเงิน แผนงำน/งำน จ ำนวน ประเภท จ ำนวน ส่งมอบ(วัน)

โครงกำร (บำท) (บำท)
53 1 ม.ค.65-30 เม.ย.65 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กองช่าง 200,000 เฉพาะเจาะจง ภายใน 90 วัน

สายทางนายอภิศักด์ิ- นานางบัวลอง 

บ้านวังไฮ หมู่ 2
54 1 ม.ค.65-31 พ.ค.65 โครงการก่อสร้างถนนคันดินพร้อมลงดินลูกรัง กองช่าง 205,000 เฉพาะเจาะจง ภายใน 90 วัน

สายทางสะพานเหล็กข้ามห้วยบังอ่ี
นานายทนงค์ บ้านบุ่ง  หมู่ 5 

55 1 เม.ย.65-30 มิ.ย.65 โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังสายทาง กองช่าง 35,000 เฉพาะเจาะจง ภายใน 90 วัน

นานางกล่อม - สถานนีสูบน้ าห้วยบังอ่ี
บ้านบุ่ง หมู่ 5

56 1 เม.ย.65-30 มิ.ย.65 โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก กองช่าง 178,000 เฉพาะเจาะจง ภายใน 90 วัน

ณ เมรุ บ้านผาขาม หมู่ 3
57 1 เม.ย.65-30 มิ.ย.65 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กองช่าง 47,000 เฉพาะเจาะจง ภายใน 90 วัน

สายทางบ้านนายชวลิต-บ้านนายบุญชู
บ้านวังไฮ หมู่ 2

เทศบำลต ำบลภูวง  อ ำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดำหำร

แบบ ผด.2
แผนกำรจัดหำพัสดุ  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565



ล ำดับ ช่วงเวลำ รำยกำร/จ ำนวน หน่วยงำนเจ้ำ               เงินประมำณ เงินนอกงบประมำณ วิธีจัดหำ ก ำหนด หมำยเหตุ
ท่ี ท่ีต้องเร่ิมจัดหำ (หน่วย) ของเงิน แผนงำน/งำน จ ำนวน ประเภท จ ำนวน ส่งมอบ(วัน)

โครงกำร (บำท) (บำท)
58 ต.ค.64-ก.ย.65 รายจ่ายเก่ียวกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้ากับ กองการศึกษา งานบริหารท่ัวไป 40,000 เฉพาะเจาะจง ภายใน 5 วัน ขออนุมัติจัดหา

ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน เก่ียวกับการศึกษา ตามความจ า

59 ม.ค.65-ก.ย.65 วัสดุงานส านักงาน กองการศึกษา งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถม 22,000 เฉพาะเจาะจง ภายใน 5 วัน เป็นตลอดปีงบ

60 ม.ค.65-ก.ย.65 วัสดุงานบ้านงานครัว กองการศึกษา งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถม 30,004 เฉพาะเจาะจง ภายใน 5 วัน ประมาณ

61 ต.ค.64-ก.ย.65 ค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษา งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถม 97,594 เฉพาะเจาะจง ภายใน 5 วัน

62 ต.ค.64-ก.ย.65 ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียน กองการศึกษา งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถม 409,002 เฉพาะเจาะจง ภายใน 5 วัน

63 ต.ค.64-ก.ย.65 วัสดุคอมพิวเตอร์ กองการศึกษา งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถม 20,000 เฉพาะเจาะจง ภายใน 5 วัน

64 ม.ค.65-ก.ย.65 วัสดุการศึกษา กองการศึกษา งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถม 20,000 เฉพาะเจาะจง ภายใน 5 วัน

65 ม.ค.65-ก.ย.65 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ กองการศึกษา งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถม 10,000 เฉพาะเจาะจง ภายใน 5 วัน

66 ต.ค.64-ก.ย.64 รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ กองการศึกษา งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถม 90,000 เฉพาะเจาะจง ภายใน 5 วัน

แบบ ผด.2
แผนกำรจัดหำพัสดุ  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
เทศบำลต ำบลภูวง  อ ำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดำหำร



ล ำดับ ช่วงเวลำ รำยกำร/จ ำนวน หน่วยงำนเจ้ำ               เงินประมำณ เงินนอกงบประมำณ วิธีจัดหำ ก ำหนด หมำยเหตุ
ท่ี ท่ีต้องเร่ิมจัดหำ (หน่วย) ของเงิน แผนงำน/งำน จ ำนวน ประเภท จ ำนวน ส่งมอบ(วัน)

โครงกำร (บำท) (บำท)

67 Jan-65 โครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก กองการศึกษา งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถม 50,000 เฉพาะเจาะจง ภายใน 5 วัน

68 ต.ค.64-ก.ย.65 โครงการจ้างเหมารถรับ-ส่ง ศพด. เทศบาล กองการศึกษา งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถม 120,000 เฉพาะเจาะจง ภายใน 5 วัน

ต าบลภูวง

69 ต.ค.64-ก.ย.65 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา กองการศึกษา งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถม 382,800 เฉพาะเจาะจง ภายใน 5 วัน

70 ม.ค.65-ก.ย.65 ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซม กองการศึกษา งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถม 10,000 เฉพาะเจาะจง ภายใน 5 วัน

71 ต.ค.64-ก.ย.65 เก้าอ้ีส านักงาน กองการศึกษา งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถม 7,500 เฉพาะเจาะจง ภายใน 5 วัน

72 ต.ค.64-ก.ย.65 เคร่ืองปรับอากาศชนิดติดผนัง กองการศึกษา งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถม 39,800 เฉพาะเจาะจง ภายใน 5 วัน

73 ต.ค.64-ก.ย.65 ตู้เหล็กแบบ 4 ล้ินชัก กองการศึกษา งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถม 13,800 เฉพาะเจาะจง ภายใน 5 วัน

74 ต.ค.64-ก.ย.65 ตู้เหล็กแบบบานเล่ือนกระจก กองการศึกษา งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถม 9,000 เฉพาะเจาะจง ภายใน 5 วัน

75 ต.ค.64-ก.ย.65 โต๊ะท างาน กองการศึกษา งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถม 5,000 เฉพาะเจาะจง ภายใน 5 วัน

แบบ ผด.2
แผนกำรจัดหำพัสดุ  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
เทศบำลต ำบลภูวง  อ ำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดำหำร


