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คำนำ 
 

ตามท่ีองคการบริหารสวนตำบลคลองหา  ไดประกาศใชแผนการดำเนินงาน  ประจำป
งบประมาณ  พ.ศ. 2566  เม่ือวันท่ี  30  กันยายน  พ.ศ. 2565  โดยมีจุดมุงหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียด
แผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมท่ีดําเนินการจริงท้ังหมดในพ้ืนท่ีขององคการบริหารสวนตำบล  ประจําป
งบประมาณพ.ศ. 2566  และเพ่ือกําหนดแนวทางในการดําเนินงานของโครงการตาง ๆ  ท่ีไดรับการอนุมัติ   
ใหดําเนินงานในปงบประมาณ  พ.ศ. 2566  มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากข้ึน  และมีการประสานและบูรณาการ
การทํางานเก่ียวกับหนวยงานอ่ืน ๆ  รวมท้ังการจําแนกรายละเอียดตาง ๆ  ของแผนงาน/โครงการ             
ในแผนการดําเนินงาน  เพ่ือใหการติดตามและประมวลผลเม่ือสิ้นปมีความสะดวกมากยิ่งข้ึนนั้น 

 

เนื่องจากสำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบล  ไดขออนุมัติโอนงบประมาณรายจาย  ประจำป
งบประมาณ  พ.ศ. 2566  ครั้งท่ี  5/2566  ลงวันท่ี  7  พฤศจิกายน  2565  ซ่ึงได รับความเห็นชอบ    
จากสภาองคการบริหารสวนตำบลคลองหา  เม่ือวันท่ี  ลงวันท่ี  7  พฤศจิกายน  2565    และประกาศ
องคการบริหารสวนตำบลคลองหา  เรื่อง  การโอนเงินงบประมาณรายจาย  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2566  
ครั้งท่ี  6/2566  ลงวันท่ี  15  พฤศจิกายน  2565  ซ่ึงได รับความเห็นชอบจากสภาองคการบริหาร       
สวนตำบลคลองหา  เม่ือวันท่ี  ลงวันท่ี  14  พฤศจิกายน  2565  นั้น 

 

ดังนั้น  เพ่ือใหการดำเนินงานเปนไปดวยความถูกตอง  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย     
ดวนท่ีสุด  ท่ี มท 0810.3/ว 3867  ลงวันท่ี  6  กรกฎาคม  2564  เรื่อง  แนวทางการดำเนินการ      
ตามแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  และเพ่ือใหการบริหารงานขององคการบริหาร      
สวนตำบลคลองหา  เปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน  จึงไดจัดทำแผนการดําเนินงาน  ประจำป
งบประมาณ  พ.ศ. 2566  เพ่ิมเติม  ฉบับท่ี 1  เพ่ือใชเปนแนวทางการพัฒนาทองถ่ิน  ตอไป 

 
 

องคการบริหารสวนตำบลคลองหา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

สารบัญ 
 

หนา 

 
สวนท่ี 2  บัญชีโครงการ / กิจกรรม         

2.1 บัญชีจำนวนครุภัณฑ วัสดุ สำหรับท่ีไมไดดำเนินการจัดทำเปนโครงการพัฒนาทองถ่ิน 
      (แบบ ผด.02/1)             1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 

แบบ ผด 02/1 
บัญชีจำนวนครุภัณฑ 

สำหรับท่ีไมไดดำเนินการตามโครงการพัฒนาทองถ่ิน 



หวงเวลา Time Line

 15 พฤศจิกายน 2565 1. กองเจาของโครงการ/ครุภัณฑ จัดทํารางแผนการดําเนินงาน สงใหฝายแผนงานและงบประมาณ

    - สํานักปลัด อบต. (ปท 71901/1186  ลงวันที่  15  พฤศจิกายน  2565)

    - กองคลัง

    - กองชาง

    - กองการศึกษาฯ

    - กองสาธารณสุขฯ

    - กองสวัสดิการฯ

 16 พฤศจิกายน 2565 2. ฝายแผนงานและงบประมาณ เสนอตอผูบริหารทองถิ่นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

(บันทึกขอความที่ ปท 71901/1192  ลงวันที่  16  พฤศจิกายน  2565)

3. ประกาศใชแผนการดําเนินงาน

(ประกาศองคการบริหารสวนตําบลคลองหา  ลงวันที่ 16  พฤศจิกายน 2565)

(ประกาศภายใน 15 วัน นับแตวันประกาศใช และปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวา 30 วัน)

4. แจงประกาศตอสภาฯ  ผูวาราชการจังหวัด  องคการบริหารสวนจังหวัด  อําเภอ  หนวยงานที่เกี่ยวของ

    คณะกรรมการสนับสนุนฯ  คณะกรรมการพัฒนาฯ  คณะกรรมการติดตามฯ  เพื่อทราบ

5. ลงเว็บไซต

แผนการดําเนินงาน  เพิ่มเติม  ฉบับที่ 1

หมายเหตุ : 1. แผนการดําเนินงานจัดทําใหแลวเสร็จภายใน 30 วัน นับแตวันประกาศ เรื่อง โอนเงินงบประมาณรายจายฯ 

                   (ภายในวันที่ 6 ธันวาคม 2565)



รายละเอียดของครุภัณฑ  งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ดําเนินการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดขอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หมอแปลงไฟฟา จัดซื้อหมอแปลงไฟฟา ที่ทําการองคการบริหาร

ขนาด 100 KVA ขนาด 100 KVA พรอมอุปกรณ สวนตําบลคลองหา

จํานวน  1  ชุด

(ราคาที่สามารถหาไดในทองถิ่น

เปนครุภัณฑไมมีกําหนดไวใน

บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ)

รวม 500,000

แบบ ผด.02/1

จํานวนครุภัณฑ วัสดุ สําหรับที่ไมไดดําเนินการจัดทําเปนโครงการพัฒนาทองถิ่น

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566  เพิ่มเติม  ฉบับที่ 1

องคการบริหารสวนตําบลคลองหา

ประเภทครุภัณฑ

1. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ

    1.1 กลยุทธ การพัฒนาบุคลากร สถานที่ อุปกรณ และขอมูลขาวสาร ในการปฏิบัติราชการ 

    (1) แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)

ที่ ครุภัณฑ พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

1 500,000 สํานักปลัดฯ

1



รายละเอียดของครุภัณฑ  งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ดําเนินการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดขอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ตูสํานักงานสําเร็จรูป จัดซื้อตูสํานักงานสําเร็จรูป ที่ทําการองคการบริหาร

ขนาดกวาง 3 เมตร ยาว 6 เมตร สวนตําบลคลองหา

จํานวน  1  หลัง

(ราคาที่สามารถหาไดในทองถิ่น

เปนครุภัณฑไมมีกําหนดไวใน

บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ)

รวม 250,000

1 250,000 สํานักปลัดฯ

2. ประเภทครุภัณฑสํานักงาน

    2.1 กลยุทธ การพัฒนาบุคลากร สถานที่ อุปกรณ และขอมูลขาวสาร ในการปฏิบัติราชการ

    (1) แผนงานการรักษาความสงบภายใน (งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย)

ที่ ครุภัณฑ พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

แบบ ผด.02/1

จํานวนครุภัณฑ วัสดุ สําหรับที่ไมไดดําเนินการจัดทําเปนโครงการพัฒนาทองถิ่น

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566  เพิ่มเติม  ฉบับที่ 1

องคการบริหารสวนตําบลคลองหา

ประเภทครุภัณฑ

2



รายละเอียดของครุภัณฑ  งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ดําเนินการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดขอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โตะทํางานเหล็กพรอมกระจก จัดซื้อโตะทํางานเหล็กพรอมกระจก องคการบริหารสวนตําบล

ขนาดกวาง  1.50  เมตร คลองหา

สูง  0.75  เมตร

จํานวน  1  ตัว

(ราคาที่สามารถหาไดในทองถิ่น

เปนครุภัณฑไมมีกําหนดไวใน

บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ)

รวม 9,500

2. ประเภทครุภัณฑสํานักงาน

    2.1 กลยุทธ การพัฒนาบุคลากร สถานที่ อุปกรณ และขอมูลขาวสาร ในการปฏิบัติราชการ

    (2) แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)

แบบ ผด.02/1

จํานวนครุภัณฑ วัสดุ สําหรับที่ไมไดดําเนินการจัดทําเปนโครงการพัฒนาทองถิ่น

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566  เพิ่มเติม  ฉบับที่ 1

องคการบริหารสวนตําบลคลองหา

ประเภทครุภัณฑ

9,500 สํานักปลัดฯ

ที่ ครุภัณฑ พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

1

3



รายละเอียดของครุภัณฑ  งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ดําเนินการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดขอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

เครื่องคอมพิวเตอร จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร องคการบริหารสวนตําบล

แบบ All In One แบบ All In One คลองหา

จํานวน  3  เครื่อง

สําหรับงานประมวลผล

(เกณฑราคากลางและคุณลักษณะ

พื้นฐานการจัดหาอุปกรณ

และระบบคอมพิวเตอร)

รวม 90,000

1 90,000 สํานักปลัดฯ

    3.1 กลยุทธ การพัฒนาบุคลากร สถานที่ อุปกรณ และขอมูลขาวสาร ในการปฏิบัติราชการ 

    (1) แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)

ที่ ครุภัณฑ พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

แบบ ผด.02/1

จํานวนครุภัณฑ วัสดุ สําหรับที่ไมไดดําเนินการจัดทําเปนโครงการพัฒนาทองถิ่น

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566  เพิ่มเติม  ฉบับที่ 1

องคการบริหารสวนตําบลคลองหา

ประเภทครุภัณฑ

3. ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

4



รายละเอียดของครุภัณฑ  งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ดําเนินการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดขอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก องคการบริหารสวนตําบล

สําหรับงานประมวลผล สําหรับงานประมวลผล คลองหา

จํานวน  1 เครื่อง

(เกณฑราคากลางและคุณลักษณะ

พื้นฐานการจัดหาอุปกรณและ

ระบบคอมพิวเตอร)

รวม 112,000

แบบ ผด.02/1

จํานวนครุภัณฑ วัสดุ สําหรับที่ไมไดดําเนินการจัดทําเปนโครงการพัฒนาทองถิ่น

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566  เพิ่มเติม  ฉบับที่ 1

องคการบริหารสวนตําบลคลองหา

ประเภทครุภัณฑ

3. ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

    3.1 กลยุทธ การพัฒนาบุคลากร สถานที่ อุปกรณ และขอมูลขาวสาร ในการปฏิบัติราชการ

    (1) แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)

ที่ ครุภัณฑ พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

2 22,000 สํานักปลัดฯ
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รายละเอียดของครุภัณฑ  งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ดําเนินการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดขอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก องคการบริหารสวนตําบล

สําหรับงานประมวลผล สําหรับงานประมวลผล คลองหา

จํานวน  1 เครื่อง

(เกณฑราคากลางและคุณลักษณะ

พื้นฐานการจัดหาอุปกรณและ

ระบบคอมพิวเตอร)

รวม 22,000

1 22,000 กองคลัง

    3.1 กลยุทธ การพัฒนาบุคลากร สถานที่ อุปกรณ และขอมูลขาวสาร ในการปฏิบัติราชการ

    (2) แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารงานคลัง)

ที่ ครุภัณฑ พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

แบบ ผด.02/1

จํานวนครุภัณฑ วัสดุ สําหรับที่ไมไดดําเนินการจัดทําเปนโครงการพัฒนาทองถิ่น

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566  เพิ่มเติม  ฉบับที่ 1

องคการบริหารสวนตําบลคลองหา

ประเภทครุภัณฑ

3. ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

6



รายละเอียดของครุภัณฑ  งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ดําเนินการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดขอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก องคการบริหารสวนตําบล

สําหรับงานประมวลผล สําหรับงานประมวลผล คลองหา

จํานวน  1  เครื่อง

(เกณฑราคากลางและคุณลักษณะ

พื้นฐานการจัดหาอุปกรณและ

ระบบคอมพิวเตอร)

รวม 22,000

แบบ ผด.02/1

จํานวนครุภัณฑ วัสดุ สําหรับที่ไมไดดําเนินการจัดทําเปนโครงการพัฒนาทองถิ่น

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566  เพิ่มเติม  ฉบับที่ 1

องคการบริหารสวนตําบลคลองหา

ประเภทครุภัณฑ

3. ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

    3.1 กลยุทธ การพัฒนาบุคลากร สถานที่ อุปกรณ และขอมูลขาวสาร ในการปฏิบัติราชการ

    (3) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา)

ที่ ครุภัณฑ พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

1 22,000 กองชาง
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รายละเอียดของครุภัณฑ  งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ดําเนินการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดขอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก องคการบริหารสวนตําบล

สําหรับงานประมวลผล สําหรับงานประมวลผล คลองหา

จํานวน  1 เครื่อง

(เกณฑราคากลางและคุณลักษณะ

พื้นฐานการจัดหาอุปกรณและ

ระบบคอมพิวเตอร)

รวม 22,000

แบบ ผด.02/1

จํานวนครุภัณฑ วัสดุ สําหรับที่ไมไดดําเนินการจัดทําเปนโครงการพัฒนาทองถิ่น

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566  เพิ่มเติม  ฉบับที่ 1

องคการบริหารสวนตําบลคลองหา

ประเภทครุภัณฑ

3. ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

    3.1 กลยุทธ การพัฒนาบุคลากร สถานที่ อุปกรณ และขอมูลขาวสาร ในการปฏิบัติราชการ

    (4) แผนงานการศึกษา (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)

ที่ ครุภัณฑ พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

1 22,000 กองการศึกษา 

ศาสนาและ

วัฒนธรรม
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รายละเอียดของครุภัณฑ  งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ดําเนินการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดขอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก องคการบริหารสวนตําบล

สําหรับงานประมวลผล สําหรับงานประมวลผล คลองหา

จํานวน  1 เครื่อง

(เกณฑราคากลางและคุณลักษณะ

พื้นฐานการจัดหาอุปกรณและ

ระบบคอมพิวเตอร)

รวม 22,000

แบบ ผด.02/1

จํานวนครุภัณฑ วัสดุ สําหรับที่ไมไดดําเนินการจัดทําเปนโครงการพัฒนาทองถิ่น

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566  เพิ่มเติม  ฉบับที่ 1

องคการบริหารสวนตําบลคลองหา

ประเภทครุภัณฑ

3. ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

    3.1 กลยุทธ การพัฒนาบุคลากร สถานที่ อุปกรณ และขอมูลขาวสาร ในการปฏิบัติราชการ

    (5) แผนงานสาธารณสุข (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)

ที่ ครุภัณฑ พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

1 22,000 กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม
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รายละเอียดของครุภัณฑ  งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ดําเนินการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดขอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก องคการบริหารสวนตําบล

สําหรับงานประมวลผล สําหรับงานประมวลผล คลองหา

จํานวน  1 เครื่อง

(เกณฑราคากลางและคุณลักษณะ

พื้นฐานการจัดหาอุปกรณและ

ระบบคอมพิวเตอร)

รวม 22,000

แบบ ผด.02/1

จํานวนครุภัณฑ วัสดุ สําหรับที่ไมไดดําเนินการจัดทําเปนโครงการพัฒนาทองถิ่น

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566  เพิ่มเติม  ฉบับที่ 1

องคการบริหารสวนตําบลคลองหา

ประเภทครุภัณฑ

3. ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

    3.1 กลยุทธ การพัฒนาบุคลากร สถานที่ อุปกรณ และขอมูลขาวสาร ในการปฏิบัติราชการ

    (6) แผนงานสังคมสงเคราะห (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห)

ที่ ครุภัณฑ พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

1 22,000 กองสวัสดิการ

สังคม
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รายละเอียดของครุภัณฑ  งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ดําเนินการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดขอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ตูแชเย็น  1 ประตู จัดซื้อตูแชเย็น  1  ประตู องคการบริหารสวนตําบล

ขนาดไมนอยกวา  12  คิว คลองหา

จํานวน  1  เครื่อง

(ราคาที่สามารถหาไดในทองถิ่น

เปนครุภัณฑไมมีกําหนดไวใน

บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ)

รวม 20,000

แบบ ผด.02/1

จํานวนครุภัณฑ วัสดุ สําหรับที่ไมไดดําเนินการจัดทําเปนโครงการพัฒนาทองถิ่น

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566  เพิ่มเติม  ฉบับที่ 1

องคการบริหารสวนตําบลคลองหา

ประเภทครุภัณฑ

4. ประเภทครุภัณฑงานบานงานครัว

    4.1 กลยุทธ การพัฒนาบุคลากร สถานที่ อุปกรณ และขอมูลขาวสาร ในการปฏิบัติราชการ

    (1) แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)

ที่ ครุภัณฑ พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

1 20,000 สํานักปลัดฯ
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ประเภท โอนครั้งที่ วัน เดือน ป ที่โอน รายการ งบประมาณ ไตรมาส หนวยงานรับผิดชอบ บันทึกขอความ(กอง)
ครุภัณฑ 5 7 พฤศจิกายน 2565 หมอแปลงไฟฟา ขนาด 100 KVA     500,000 ไตรมาสที่ 2 สํานักปลัดฯ ปท 71901/1186
ครุภัณฑ 5 7 พฤศจิกายน 2565 ตูสํานักงานสําเร็จรูป     250,000 ไตรมาสที่ 2 สํานักปลัดฯ ปท 71901/1186
ครุภัณฑ 5 7 พฤศจิกายน 2565 เครื่องคอมพิวเตอร แบบ All In One 90,000      ไตรมาสที่ 2 สํานักปลัดฯ ปท 71901/1186
ครุภัณฑ 5 7 พฤศจิกายน 2565 โตะทํางานเหล็กพรอมกระจก 9,500        ไตรมาสที่ 2 สํานักปลัดฯ ปท 71901/1186
ครุภัณฑ 6 15 พฤศจิกายน 2565 ตูแชเย็น  1 ประตู 20,000      ไตรมาสที่ 2 สํานักปลัดฯ ปท 71901/1186

เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก 22,000      ไตรมาสที่ 2 สํานักปลัดฯ ปท 71901/1186

สําหรับงานประมวลผล

เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก 22,000      ไตรมาสที่ 2 กองคลัง

สําหรับงานประมวลผล

เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก 22,000      ไตรมาสที่ 2 กองชาง

สําหรับงานประมวลผล

เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก 22,000      ไตรมาสที่ 2 กองการศึกษา ศาสนา

สําหรับงานประมวลผล และวัฒนธรรม

เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก 22,000      ไตรมาสที่ 2 กองสาธารณสุข

สําหรับงานประมวลผล และสิ่งแวดลอม

เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก 22,000      ไตรมาสที่ 2 กองสวัสดิการสังคม

สําหรับงานประมวลผล

ครุภัณฑ 6 15 พฤศจิกายน 2565

ครุภัณฑ 6 15 พฤศจิกายน 2565

ครุภัณฑ 6 15 พฤศจิกายน 2565

ครุภัณฑ 6 15 พฤศจิกายน 2565

ครุภัณฑ 6 15 พฤศจิกายน 2565

ครุภัณฑ 6 15 พฤศจิกายน 2565
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