










ผ.ด. 1

ล ำดับ ช่วงเวลำท่ีต้อง รำยกำร/จ ำนวน(หน่วย) วิธีจัดหำ ก ำหนดส่งมอบ หมำยเหตุ
ท่ี เร่ิมจัดหำ แผนงำน/งำน/โครงกำร จ ำนวน(บำท) ประเภท จ ำนวน(บำท) (วัน)

หมวดค่ำตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
ค่ำใช้สอย

1 ต.ค.63 - ก.ย.64 ค่าจ้างเหมาบริการท่ัวไป เคหะและชุมชน/ 20,000  -  - เฉพาะเจาะจง 31 จ่ายจากเงินรายได้
บริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน

2 ต.ค.63 - ก.ย.64 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม เคหะและชุมชน/ 20,000  -  - เฉพาะเจาะจง 15 จ่ายจากเงินรายได้
บริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน

ค่ำวัสดุ
3 ต.ค.63 - ก.ย.64 วัสดุส านักงาน เคหะและชุมชน/ 20,000  -  - เฉพาะเจาะจง 7 จ่ายจากเงินรายได้

บริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน

4 ต.ค.63 - ก.ย.64 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เคหะและชุมชน/ 50,000  -  - เฉพาะเจาะจง 7 จ่ายจากเงินรายได้
บริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน

5 ต.ค.63 - ก.ย.64 วัสดุก่อสร้าง เคหะและชุมชน/ 80,000  -  - เฉพาะเจาะจง 7 จ่ายจากเงินรายได้
บริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน

6 ต.ค.63 - ก.ย.64 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง เคหะและชุมชน/ 5,000  -  - เฉพาะเจาะจง 7 จ่ายจากเงินรายได้
บริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน

7 ต.ค.63 - ก.ย.64 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน เคหะและชุมชน/ 5,000  -  - เฉพาะเจาะจง 30 จ่ายจากเงินรายได้

บริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน

8 ต.ค.63 - ก.ย.64 วัสดุคอมพิวเตอร์ เคหะและชุมชน/ 10,000  -  - เฉพาะเจาะจง 7 จ่ายจากเงินรายได้

บริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน

                                แผนกำรจัดหำพัสดุ ประจ ำปีงบประมำณ 2564                         
หน่วยงำน กองช่ำง องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกศิลำ

อ ำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร
ตำมข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ 2564

เงินงบประมำณ เงินนอกงบประมำณ



ล ำดับ ช่วงเวลำท่ีต้อง รำยกำร/จ ำนวน(หน่วย) วิธีจัดหำ ก ำหนดส่งมอบ หมำยเหตุ
ท่ี เร่ิมจัดหำ แผนงำน/งำน/โครงกำร จ ำนวน(บำท) ประเภท จ ำนวน(บำท) (วัน)

ค่ำครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

9 ต.ค.63 - ก.ย.64 ค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In One เคหะและชุมชน/ 17,000  -  - เฉพาะเจาะจง 15 จ่ายจากเงินรายได้

ส าหรับงานส านักงาน จ านวน 1 เคร่ือง บริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน

คุณลักษณะพ้ืนฐาน 

 - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก

(2 core) โดยมีความเร็วสัญญานนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า

2.2 GHz จ านวน 1 หน่วย

 -หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ

Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาด

ไม่น้อยกว่า 4 GB

 - มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) หรือ DDR4 หรือดีกว่า

มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB

 - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดบรรจุ

ไมน้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาด

ความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จ านวน 1 หน่วย

 - มี DVD-RW หรือดีกว่าแบบติดต้ังภายใน (Internal)

หรือภายนอก (External) จ านวน 1 หน่วย

 - มีช่องเช่ือมต่อระบบเคร่ือข่าย (Network Interface)

แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่

น้อยกว่า 1 ช่อง

 - มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือ ดีกว่า

ไม่น้อยกว่า  3 ช่อง

 - มีแป้นพิมพ์และเมาส์

 - มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไม่น้อยกว่า 21 น้ิว

ความละเอียดแบบ FHD (1920x1080) 

 - สามารถใช้งาน Wi-fi (IEEE 802.11b,g,n,ac) และ
Bluetooth

เงินงบประมำณ เงินนอกงบประมำณ



ล ำดับ ช่วงเวลำท่ีต้อง รำยกำร/จ ำนวน(หน่วย) วิธีจัดหำ ก ำหนดส่งมอบ หมำยเหตุ
ท่ี เร่ิมจัดหำ แผนงำน/งำน/โครงกำร จ ำนวน(บำท) ประเภท จ ำนวน(บำท) (วัน)

ค่ำครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
 - เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน เคหะและชุมชน/ 17,000  -  - เฉพาะเจาะจง 15 จ่ายจากเงินรายได้

การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับ เดือน บริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน

พฤษภาคม 2563 ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ

สังคม

10 ต.ค.63 - ก.ย.64 ค่าจัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA  จ านวน เคหะและชุมชน/ 2,500  -  - เฉพาะเจาะจง 15 จ่ายจากเงินรายได้

1 เคร่ือง คุณลักษณะพ้ืนฐาน บริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน

 - มีก าลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA 

(480 Watts)

 - สามารถส ารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที

 - เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน

การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน

พฤษภาคม 2563 ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ

สังคม

ค่ำท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง
11 ต.ค.63 - ก.ย.64 ก่อสร้างถนน คสล. บ้านปลวก หมู่ท่ี 6 บริเวณรอบสระน้ า เคหะและชุมชน/ 169,000  -  - เฉพาะเจาะจง 60 จ่ายจากเงินรายได้

(ดอนปู่ตา) ช่วงท่ี 1  ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา ไฟฟ้าถนน

0.15 เมตร ระยะทาง 70 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า

280  ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร

หรือตามสภาพหน้างานจริง ตามแบบมาตรฐานงาน

ก่อสร้างของท้องถ่ิน เลขท่ี ท.1-01

เงินงบประมำณ เงินนอกงบประมำณ



ล ำดับ ช่วงเวลำท่ีต้อง รำยกำร/จ ำนวน(หน่วย) วิธีจัดหำ ก ำหนดส่งมอบ หมำยเหตุ
ท่ี เร่ิมจัดหำ แผนงำน/งำน/โครงกำร จ ำนวน(บำท) ประเภท จ ำนวน(บำท) (วัน)

ค่ำท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง

12 ต.ค.63 - ก.ย.64 ก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองโจด หมู่ท่ี 5 จากบ้าน เคหะและชุมชน/ 239,000  -  - เฉพาะเจาะจง 60 จ่ายจากเงินรายได้

นายทองค า ค าจันทร์ - บ้านนางบุปผา ภักตะไชย (ช่วงท่ี 1) ไฟฟ้าถนน

ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง

100 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร

ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือตามสภาพหน้างาน

จริง  ตามแบบมาตราฐานงานก่อสร้างของท้องถ่ิน 

เลขท่ี ท.1-01

13 ต.ค.63 - ก.ย.64 ต่อเติมศาลาประชาคม บ้านค าบอน หมู่ท่ี 4  ขนาดกว้าง เคหะและชุมชน/ 200,000  -  - เฉพาะเจาะจง 45 จ่ายจากเงินรายได้

4.00 เมตร ยาว 6.00 เมตร ตามแบบ อบต.โคกศิลา ไฟฟ้าถนน

เลขท่ี 4/2564

14 ต.ค.63 - ก.ย.64 ปรับปรุงถนน คสล. โดยวิธีปูผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต เคหะและชุมชน/ 187,000  -  - ประกวดราคา 60 จ่ายจากเงินรายได้

บ้านโคกศิลา หมู่ท่ี 2 จากสายหอถังประปา-บ้านนางบุปผา ไฟฟ้าถนน อิเล็กทรอนิกส์

สายแวว (ช่วงท่ี 1) ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง (e-Bidding)

132 เมตร หนา 0.04 เมตร ตามแบบ อบต.โคกศิลา

เลขท่ี 2/2564

15 ต.ค.63 - ก.ย.64 ปรับปรุงถนน คสล. โดยวิธีปูผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต เคหะและชุมชน/ 1,857,000  -  - ประกวดราคา 120 จ่ายจากเงินรายได้

หมู่ 1 หมู่ 7 หมู่ 8 หมู่ 2 สายทางจากอ่างห้วยน้อย-ทาง ไฟฟ้าถนน อิเล็กทรอนิกส์

แยกถนนลาดยาง หมู่ท่ี 2 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร (e-Bidding)

ระยะทาง  1,526 เมตร หนา 0.04 เมตร ตามแบบ

อบต.โคกศิลา เลขท่ี 1/2564

เงินงบประมำณ เงินนอกงบประมำณ



ล ำดับ ช่วงเวลำท่ีต้อง รำยกำร/จ ำนวน(หน่วย) วิธีจัดหำ ก ำหนดส่งมอบ หมำยเหตุ
ท่ี เร่ิมจัดหำ แผนงำน/งำน/โครงกำร จ ำนวน(บำท) ประเภท จ ำนวน(บำท) (วัน)

ค่ำท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง

16 ต.ค.63 - ก.ย.64 วางท่อระบายน้ าข้างสระหนองวิทย์  บ้านหนองทุ่ม หมู่ 3 เคหะและชุมชน/ 248,000  -  - เฉพาะเจาะจง 45 จ่ายจากเงินรายได้

จากฉางข้าว - สุดเขตหนองวิทย์ (ช่างท่ี 1) ปริมาณงาน ไฟฟ้าถนน

วางท่อ คสล. ขนาด 0.80x1.00 เมตร จ านวน 103 ท่อน

ลงหินลูกรังพร้อมปรับแต่งเรียบจ านวน  120 ลบ.ม.

ระยะทาง 106 เมตร  ตามแบบ อบต.โคกศิลา

เลขท่ี 3/2564

เรียน  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโคกศิลา เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโคกศิลา

         .................................................................        ................................................................
         .................................................................        ................................................................
(ลงช่ือ)                                                                       (ลงช่ือ)       (ลงช่ือ)
                  (นายสถาพร  กรมเมือง)                 (นายวีระยุทธ  พรหมสาขา ณ สกลนคร)                    (นางอุไร  เพชราเวช)

               ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโคกศิลา         นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโคกศิลา
                 ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง
          นายช่างโยธาช านาญงาน  รักษาการ

ค ำส่ัง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโคกศิลา
         ............................................................
         ............................................................

เงินงบประมำณ เงินนอกงบประมำณ



ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์
(e-Bidding)


