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กองพัสดุและทรัพย์สิน 
ฝ่ายจัดหาพัสดุ 
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คำนำ 
 

                ตามท่ี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนมได้ลงนามและประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2565 เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ.2540 มาตรา 9 (8) และประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง กำหนดให้
ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสาร
ที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540   
ข้อ 1 (2) กองพัสดุและทรัพย์สินจึงได้จัดทำแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครพนม เพื่อเป็นข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ 
 
 
                                                              กองพัสดุและทรัพย์สิน 
                                                                        ผู้จัดทำ                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

สารบัญ 
 
                              
  รายการ                                ลำดับ                                งบประมาณ 
 
งบดำเนินงาน     จำนวน  104,194,298.- บาท 
   - ค่าใช้สอย                         1    -  53          งบประมาณ    71,518,680.- บาท 
   - ค่าวัสดุ                            54  -  65          งบประมาณ    32,675,618.- บาท 
 
งบลงทุน           จำนวน    77,849,700.- บาท 

- ค่าครุภัณฑ์                       66  -  86          งบประมาณ     2,101,400.- บาท 
- ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง         87  -  145        งบประมาณ   75,748,300.- บาท 
 
                                                       งบประมาณรวม  182,043,998.- บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



                                                                แผนการจัดหาพัสดุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566
                                                                          องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม

เดือน/ปีท่ีคาดว่า งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ ประเภท
จะด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง จ านวน (บาท) จ านวน (บาท) เงินงบประมาณ

1 ค่าเข้าปกเย็บเล่ม ต.ค.2565 - ก.ย.2566 30,000 ข้อบัญญัติ 2566 ด าเนินการจัดหา
ตามความจ าเป็น
ตลอดท้ังปี

2 ค่าจัดท าเอกสาร ต.ค.2565 - ก.ย.2566 300,000 ข้อบัญญัติ 2566 ด าเนินการจัดหา
ตามความจ าเป็น
ตลอดท้ังปี

3 จ้างเหมาบริการ ต.ค.2565 - ก.ย.2566 3,028,000 ข้อบัญญัติ 2566 ด าเนินการจัดหา
ตามความจ าเป็น
ตลอดท้ังปี

4 จ้างเหมาบุคคลภายนอก ต.ค.2565 - ก.ย.2566 3,988,000 ข้อบัญญัติ 2566 ด าเนินการจัดหา
ตามความจ าเป็น
ตลอดท้ังปี

5 เช่าครุภัณฑ์ ต.ค.2565 - ก.ย.2566 1,500,000 ข้อบัญญัติ 2566 ด าเนินการจัดหา
ตามความจ าเป็น
ตลอดท้ังปี

6 เช่าบริการยานพาหนะ ต.ค.2565 - ก.ย.2566 9,258,000 ข้อบัญญัติ 2566 ด าเนินการจัดหา
ตามความจ าเป็น
ตลอดท้ังปี

ช่ือโครงการหรือรายการท่ีจะด าเนินการจัดหาล าดับ หมายเหตุ
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                                                                แผนการจัดหาพัสดุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566
                                                                          องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม

เดือน/ปีท่ีคาดว่า งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ ประเภท
จะด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง จ านวน (บาท) จ านวน (บาท) เงินงบประมาณ

ช่ือโครงการหรือรายการท่ีจะด าเนินการจัดหาล าดับ หมายเหตุ

7 ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ ต.ค.2565 - ก.ย.2566 1,650,000 ข้อบัญญัติ 2566 ด าเนินการจัดหา
ตามความจ าเป็น
ตลอดท้ังปี

8 ค่าบอกรับวารสาร ต.ค.2565 - ก.ย.2566 100,000 ข้อบัญญัติ 2566 ด าเนินการจัดหา
ตามความจ าเป็น
ตลอดท้ังปี

9 รายจ่ายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ ต.ค.2565 - ก.ย.2566 1,200,000 ข้อบัญญัติ 2566 ด าเนินการจัดหา
ตามความจ าเป็น
ตลอดท้ังปี

10 ค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาบุคลากรของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม

ต.ค.2565 - ก.ย.2566 2,000,000 ข้อบัญญัติ 2566 ด าเนินการจัดหา
ตามความจ าเป็น
ตลอดท้ังปี

11 ค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

ต.ค.2565 - ก.ย.2566 100,000 ข้อบัญญัติ 2566 ด าเนินการจัดหา
ตามความจ าเป็น
ตลอดท้ังปี

12 ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ต.ค.2565 - ก.ย.2566 200,000 ข้อบัญญัติ 2566 ด าเนินการจัดหา
ตามความจ าเป็น
ตลอดท้ังปี
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                                                                แผนการจัดหาพัสดุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566
                                                                          องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม

เดือน/ปีท่ีคาดว่า งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ ประเภท
จะด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง จ านวน (บาท) จ านวน (บาท) เงินงบประมาณ

ช่ือโครงการหรือรายการท่ีจะด าเนินการจัดหาล าดับ หมายเหตุ

13 ค่าใช้จ่ายในการรับเสด็จฯ ต.ค.2565 - ก.ย.2566 1,000,000 ข้อบัญญัติ 2566 ด าเนินการจัดหา
ตามความจ าเป็น
ตลอดท้ังปี

14 โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการ 
ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง

เม.ย. - ก.ย. 2566 100,000 ข้อบัญญัติ 2566 จัดหาตามความ
จ าเป็น

15 โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ การเพ่ิม
ทักษะและ ประสิทธิภาพการจัดระบบ บริการ
สาธารณะ

ต.ค.2565 - ก.ย.2566 1,000,000 ข้อบัญญัติ 2566 ด าเนินการจัดหา
ตามความจ าเป็น
ตลอดท้ังปี

16 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม ต.ค.2565 - ก.ย.2566 10,754,000 ข้อบัญญัติ 2566 จัดหาตามรอบ
บ ารุงรักษาตลอด
ท้ังปี

17 โครงการฝึกอบรมบุคลากร ด้านการป้องกันและ 
บรรเทาสาธารณภัย

ต.ค.2565 - ก.ย.2566 69,100 ข้อบัญญัติ 2566 จัดหาตามรอบ
ปฏิทินการฝึก

18 โครงการอบรมและให้ความรู้ การป้องกัน        
สาธารณภัย

ต.ค.2565 - ก.ย.2566 300,000 ข้อบัญญัติ 2566 ด าเนินการจัดหา
ตามความจ าเป็น
ตลอดท้ังปี

19 อบรมและให้ความรู้ การว่ายน้ าเพ่ือชีวิต ต.ค.2565 - ก.ย.2566 200,000 ข้อบัญญัติ 2566 ด าเนินการจัดหา
ตามความจ าเป็น
ตลอดท้ังปี
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                                                                แผนการจัดหาพัสดุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566
                                                                          องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม

เดือน/ปีท่ีคาดว่า งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ ประเภท
จะด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง จ านวน (บาท) จ านวน (บาท) เงินงบประมาณ

ช่ือโครงการหรือรายการท่ีจะด าเนินการจัดหาล าดับ หมายเหตุ

20 ค่าจ้างเหมาก าจัดส่ิงปฏิกูล ต.ค.2565 - ก.ย.2566 40,000 ข้อบัญญัติ 2566 ด าเนินการจัดหา
ตามความจ าเป็น
ตลอดท้ังปี

21 ค่าจ้างเหมาท าความสะอาด ต.ค.2565 480,000 ข้อบัญญัติ 2566
22 โครงการจัดท าแผนพัฒนา การศึกษา (พ.ศ.2566

 -2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
นครพนม และ การประสานแผนพัฒนา การศึกษา
 (พ.ศ.2566 -2570)  ขององค์กรปกครอง ส่วน
ท้องถ่ิน ในเขตจังหวัด นครพนม

ส.ค. - ก.ย.2566 100,000 ข้อบัญญัติ 2566

23 โครงการพัฒนาศักยภาพ ข้าราชการครู,  
คณะกรรมการ สถานศึกษา, บุคลากรและ 
เจ้าหน้าท่ีของโรงเรียนกีฬา จังหวัดนครพนมและ
กอง การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ต.ค.2565 - ก.ย.2566 300,000 ข้อบัญญัติ 2566 ด าเนินการจัดหา
ตามความจ าเป็น
ตลอดท้ังปี

24 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหาร
สถานศึกษา

ต.ค.2565 - ก.ย.2566 15,959,580 ข้อบัญญัติ 2566

25 โครงการป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคติดต่อ
และโรคไม่ติดต่อ

ต.ค.2565 - ก.ย.2566 3,000,000 ข้อบัญญัติ 2566 ด าเนินการจัดหา
ตามความจ าเป็น
ตลอดท้ังปี
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                                                                แผนการจัดหาพัสดุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566
                                                                          องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม

เดือน/ปีท่ีคาดว่า งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ ประเภท
จะด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง จ านวน (บาท) จ านวน (บาท) เงินงบประมาณ

ช่ือโครงการหรือรายการท่ีจะด าเนินการจัดหาล าดับ หมายเหตุ

26 โครงการฝึกอบรมสัมนาและศึกษาดูงาน ด้าน
การแพทย์พ้ืนบ้านและ แพทย์แผนไทย

ต.ค.2565 - ก.ย.2566 500,000 ข้อบัญญัติ 2566 ด าเนินการจัดหา
ตามความจ าเป็น
ตลอดท้ังปี

27 โครงการพัฒนาศักยภาพแกนน าสุขภาพ ประจ า
ครอบครัว

ต.ค.2565 - ก.ย.2566 100,000 ข้อบัญญัติ 2566

28 โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ             
การปฏิบัติงานของอาสาสมัคร สาธารณสุขประจ า
หมู่บ้าน  (อสม.) ในการท าหน้าท่ีส่งเสริม สุขภาพ
อนามัยแก่ประชาชน

ต.ค.2565 - ก.ย.2566 600,000 ข้อบัญญัติ 2566 ด าเนินการจัดหา
ตามความจ าเป็น
ตลอดท้ังปี

29 โครงการบริหารจัดการของเสียอันตราย ชุมชน
จังหวัดนครพนมแบบครบวงจร มุ่งสู่เมือง
ส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืน

พ.ค. - ก.ย. 2566 300,000 ข้อบัญญัติ 2566

30 โครงการประกวดกิจกรรม                            
TO BE NUMBER ONE  จังหวัดนครพนม

ธ.ค.2565 - ก.ย.2566 100,000 ข้อบัญญัติ 2566

31 โครงการประกวดร้องเพลง ลูกทุ่งไทยห่างไกล    
ยาเสพติด TO BE  NUMBER ONE

ธ.ค.2565 - ก.ย.2566 200,000 ข้อบัญญัติ 2566

32 โครงการประชาคมแผนพัฒนาท้องถ่ิน            
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม

เม.ย. - ก.ย. 2566 300,000 ข้อบัญญัติ 2566
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                                                                แผนการจัดหาพัสดุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566
                                                                          องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม

เดือน/ปีท่ีคาดว่า งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ ประเภท
จะด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง จ านวน (บาท) จ านวน (บาท) เงินงบประมาณ

ช่ือโครงการหรือรายการท่ีจะด าเนินการจัดหาล าดับ หมายเหตุ

33 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ  การจัดท า
แผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม

ต.ค.2565 - ก.ย.2566 200,000 ข้อบัญญัติ 2566 ด าเนินการจัดหา
ตามความจ าเป็น
ตลอดท้ังปี

34 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท า ยุทธศาสตร์
การพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

ต.ค.2565 - ก.ย.2566 200,000 ข้อบัญญัติ 2566 ด าเนินการจัดหา
ตามความจ าเป็น
ตลอดท้ังปี

35 โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมองค์ความรู้
ให้แก่ เด็กและเยาวชน

ต.ค.2565 - ก.ย.2566 200,000 ข้อบัญญัติ 2566 ด าเนินการจัดหา
ตามความจ าเป็น
ตลอดท้ังปี

36 โครงการส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรมของ
ประชาชน ในท้องถ่ิน

ต.ค.2565 - ก.ย.2566 1,000,000 ข้อบัญญัติ 2566 ด าเนินการจัดหา
ตามความจ าเป็น
ตลอดท้ังปี

37 โครงการส่งเสริมและพัฒนา ศักยภาพต้นกล้า
ชุมชน สู่การพัฒนาท้องถ่ิน

ต.ค.2565 - ก.ย.2566 1,000,000 ข้อบัญญัติ 2566 ด าเนินการจัดหา
ตามความจ าเป็น
ตลอดท้ังปี

38 ฝึกอบรมสัมมนาเพ่ือเพ่ิม ศักยภาพองค์กรสตรี ต.ค.2565 - ก.ย.2566 200,000 ข้อบัญญัติ 2566 ด าเนินการจัดหา
ตามความจ าเป็น
ตลอดท้ังปี

6



                                                                แผนการจัดหาพัสดุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566
                                                                          องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม

เดือน/ปีท่ีคาดว่า งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ ประเภท
จะด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง จ านวน (บาท) จ านวน (บาท) เงินงบประมาณ

ช่ือโครงการหรือรายการท่ีจะด าเนินการจัดหาล าดับ หมายเหตุ

39 พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ภายใต้กิจกรรม  ฟ้ืนฟู
สานสัมพันธ์ วัยผู้สูงอายุ"

ต.ค.2565 - ก.ย.2566 200,000 ข้อบัญญัติ 2566 ด าเนินการจัดหา
ตามความจ าเป็น
ตลอดท้ังปี

40 รณรงค์ต่อต้านการแพร่ ระบาดของยาเสพติด ต.ค.2565 - ก.ย.2566 50,000 ข้อบัญญัติ 2566 ด าเนินการจัดหา
ตามความจ าเป็น
ตลอดท้ังปี

41 ส่งเสริมและพัฒนา การประกอบอาชีพของ      
ของผู้พิการและ ผู้ด้อยโอกาส

ต.ค.2565 - ก.ย.2566 100,000 ข้อบัญญัติ 2566 ด าเนินการจัดหา
ตามความจ าเป็น
ตลอดท้ังปี

42 สานสัมพันธ์มวลชนท้องท่ี ท้องถ่ินจังหวัดนครพนม ต.ค.2565 - ก.ย.2566 1,000,000 ข้อบัญญัติ 2566 ด าเนินการจัดหา
ตามความจ าเป็น
ตลอดท้ังปี

43 อบรมปรับเปล่ียนพฤติกรรม ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ต.ค.2565 - ก.ย.2566 200,000 ข้อบัญญัติ 2566 ด าเนินการจัดหา
ตามความจ าเป็น
ตลอดท้ังปี

44 ค่าพัฒนาบุคลากรประจ าสนามกีฬา ก.พ. - ก.ค. 2566 12,000 ข้อบัญญัติ 2566
45 โครงการคลินิกกีฬา ก.พ. - ก.ค. 2566 300,000 ข้อบัญญัติ 2566
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                                                                แผนการจัดหาพัสดุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566
                                                                          องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม

เดือน/ปีท่ีคาดว่า งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ ประเภท
จะด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง จ านวน (บาท) จ านวน (บาท) เงินงบประมาณ

ช่ือโครงการหรือรายการท่ีจะด าเนินการจัดหาล าดับ หมายเหตุ

46 โครงการจัดการแข่งขันกีฬา เด็กนักเรียนเยาวชน
และประชาชนท่ัวไป ในเขตจังหวัดนครพนม      
To Be Number One ต้านภัยยาเสพติด

ต.ค.2565 - ก.ย.2566 1,000,000 ข้อบัญญัติ 2566

47 โครงการจัดการแข่งขันตะกร้อ อบจ.คัพ           
To Be Number One  ต้านภัยยาเสพติด

ต.ค.2565 - ก.ย.2566 200,000 ข้อบัญญัติ 2566

48 โครงการจัดการแข่งขันฟุตบอล อบจ.คัพ          
To Be Number One  ต้านภัยยาเสพติด

ต.ค.2565 - ก.ย.2566 200,000 ข้อบัญญัติ 2566

49 โครงการจัดงานหรือส่งเสริมสนับสนุน กิจกรรม
ทางศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน ของจังหวัดนครพนม

ต.ค.2565 - ก.ย.2566 2,000,000 ข้อบัญญัติ 2566

50 โครงการฝึกอบรมผู้ฝึกสอน กีฬาและกรีฑา ต.ค.2565 - ก.ย.2566 500,000 ข้อบัญญัติ 2566
51 โครงการมวยไทยลีก องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

นครพนม
ต.ค.2565 - ก.ย.2566 2,400,000 ข้อบัญญัติ 2566

52 โครงการส่งเสริมการจัดมหกรรมเทศกาล       
ออกพรรษาประเพณีไหลเรือไฟ จังหวัดนครพนม

ก.ย.2566 1,500,000 ข้อบัญญัติ 2566

53 โครงการส่งเสริมงานประเพณีสงกรานต์      
จังหวัดนครพนม

เม.ย.2566 300,000 ข้อบัญญัติ 2566
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                                                                แผนการจัดหาพัสดุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566
                                                                          องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม

เดือน/ปีท่ีคาดว่า งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ ประเภท
จะด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง จ านวน (บาท) จ านวน (บาท) เงินงบประมาณ

ช่ือโครงการหรือรายการท่ีจะด าเนินการจัดหาล าดับ หมายเหตุ

54 วัสดุส านักงาน ต.ค.2565 - ก.ย.2566 2,032,000 ข้อบัญญัติ 2566 ด าเนินการจัดหา
ตามความจ าเป็น
ตลอดท้ังปี

55 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ต.ค.2565 - ก.ย.2566 500,000 ข้อบัญญัติ 2566 จัดหาตามรอบ
บ ารุงรักษาตลอด
ท้ังปี

56 วัสดุงานบ้านงานครัว ต.ค.2565 - ก.ย.2566 800,000 ข้อบัญญัติ 2566 ด าเนินการจัดหา
ตามความจ าเป็น
ตลอดท้ังปี

57 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง ต.ค.2565 - ก.ย.2566 1,500,000 ข้อบัญญัติ 2566 จัดหาตามรอบ
บ ารุงรักษาตลอด
ท้ังปี

58 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ต.ค.2565 - ก.ย.2566 8,000,000 ข้อบัญญัติ 2566 จัดซ้ือทุกเดือนและ
ตามความจ าเป็น
ตลอดท้ังปี

59 วัสดุการเกษตร ต.ค.2565 - ก.ย.2566 200,000 ข้อบัญญัติ 2566 ด าเนินการจัดหา
ตามความจ าเป็น
ตลอดท้ังปี
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                                                                แผนการจัดหาพัสดุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566
                                                                          องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม

เดือน/ปีท่ีคาดว่า งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ ประเภท
จะด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง จ านวน (บาท) จ านวน (บาท) เงินงบประมาณ

ช่ือโครงการหรือรายการท่ีจะด าเนินการจัดหาล าดับ หมายเหตุ

60 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ต.ค.2565 - ก.ย.2566 200,000 ข้อบัญญัติ 2566 ด าเนินการจัดหา
ตามความจ าเป็น
ตลอดท้ังปี

61 วัสดุคอมพิวเตอร์ ต.ค.2565 - ก.ย.2566 2,000,000 ข้อบัญญัติ 2566 ด าเนินการจัดหา
ตามความจ าเป็น
ตลอดท้ังปี

62 วัสดุเคร่ืองแต่งกาย ต.ค.2565 - ก.ย.2566 150,000 ข้อบัญญัติ 2566 ด าเนินการจัดหา
ตามความจ าเป็น
ตลอดท้ังปี

63 วัสดุอ่ืน ต.ค.2565 - ก.ย.2566 100,000 ข้อบัญญัติ 2566 ด าเนินการจัดหา
ตามความจ าเป็น
ตลอดท้ังปี

64 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ต.ค.2565 - ก.ย.2566 100,000 ข้อบัญญัติ 2566 ด าเนินการจัดหา
ตามความจ าเป็น
ตลอดท้ังปี

65 วัสดุก่อสร้าง ต.ค.2565 - ก.ย.2566 17,093,618 ข้อบัญญัติ 2566 ด าเนินการจัดหา
ตามความจ าเป็น
ตลอดท้ังปี

66 จัดซ้ือเก้าอ้ีบุนวมขาเหล็ก ต.ค.2565 - ก.ย.2566 22,000 ข้อบัญญัติ 2566
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                                                                แผนการจัดหาพัสดุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566
                                                                          องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม

เดือน/ปีท่ีคาดว่า งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ ประเภท
จะด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง จ านวน (บาท) จ านวน (บาท) เงินงบประมาณ

ช่ือโครงการหรือรายการท่ีจะด าเนินการจัดหาล าดับ หมายเหตุ

67 จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ ต.ค.2565 - ก.ย.2566 910,000 ข้อบัญญัติ 2566
68 จัดซ้ือตู้เหล็ก 4 ล้ินชัก ต.ค.2565 - ก.ย.2566 13,400 ข้อบัญญัติ 2566
69 จัดซ้ือตู้เหล็กแบบ 2 บาน ต.ค.2565 - ก.ย.2566 28,500 ข้อบัญญัติ 2566
70 จัดซ้ือชุดไมค์ห้องประชุม ต.ค.2565 - ก.ย.2566 85,000 ข้อบัญญัติ 2566
71 จัดซ้ือตู้เย็น ต.ค.2565 - ก.ย.2566 8,500 ข้อบัญญัติ 2566
72 จัดซ้ือชุดเสาตะกร้อ พร้อมเก้าอ้ีกรรมการและ

ผู้ช่วยกรรมการ
ต.ค.2565 - ก.ย.2566 196,000 ข้อบัญญัติ 2566

73 จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In One        
ส าหรับงานส านักงาน

ต.ค.2565 - ก.ย.2566 34,000 ข้อบัญญัติ 2566

74 จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน 
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว)

ต.ค.2565 - ก.ย.2566 68,000 ข้อบัญญัติ 2566

75 จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก                 
ส าหรับงานส านักงาน

ต.ค.2565 - ก.ย.2566 16,000 ข้อบัญญัติ 2566

76 จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก
พร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)

ต.ค.2565 - ก.ย.2566 30,000 ข้อบัญญัติ 2566

77 จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า ต.ค.2565 - ก.ย.2566 13,000 ข้อบัญญัติ 2566
78 จัดซ้ือชุดเคร่ืองมือทดสอบความหนาแน่นในสนาม ต.ค.2565 - ก.ย.2566 14,200 ข้อบัญญัติ 2566
79 จัดซ้ือแบบหล่อคอนกรีตรูปทรงกระบอก ต.ค.2565 - ก.ย.2566 14,400 ข้อบัญญัติ 2566
80 จัดซ้ือโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED) แบบ Smart TV ต.ค.2565 - ก.ย.2566 19,000 ข้อบัญญัติ 2566
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                                                                แผนการจัดหาพัสดุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566
                                                                          องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม

เดือน/ปีท่ีคาดว่า งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ ประเภท
จะด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง จ านวน (บาท) จ านวน (บาท) เงินงบประมาณ

ช่ือโครงการหรือรายการท่ีจะด าเนินการจัดหาล าดับ หมายเหตุ

81 จัดซ้ือเคร่ืองตัดหญ้า แบบข้ออ่อน ต.ค.2565 - ก.ย.2566 63,600 ข้อบัญญัติ 2566
82 จัดซ้ือชุดเคร่ืองมือหาค่าพิกัดด้วยสัญญาณ

ดาวเทียม GNSS ชนิดโรเวอร์
ต.ค.2565 - ก.ย.2566 260,000 ข้อบัญญัติ 2566

83 จัดซ้ือล้อวัดระยะทาง ต.ค.2565 - ก.ย.2566 28,000 ข้อบัญญัติ 2566
84 จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล ต.ค.2565 - ก.ย.2566 154,000 ข้อบัญญัติ 2566
85 จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์เลเซอร์หรือLED ขาวด า       

ชนิด Network
ต.ค.2565 - ก.ย.2566 17,800 ข้อบัญญัติ 2566

86 จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์เลเซอร์หรือLED ขาวด า ส าหรับ
กระดาษ A3

ต.ค.2565 - ก.ย.2566 106,000 ข้อบัญญัติ 2566

87 โครงการปรับปรุงหรือต่อเติม โรงเรียนกีฬา
จังหวัดนครพนม

ต.ค.2565 - ก.ย.2566 1,000,000 ข้อบัญญัติ 2566

88 ก่อสร้างป้อมยาม องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครพนม ท่ีราชพัสดุแปลงหมายเลข ทะเบียน    
 ท่ี นพ.3  บ้านหนองบัว ต าบลหนองญาติ     
อ าเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

ต.ค.2565 - ก.ย.2566 179,000 ข้อบัญญัติ 2566
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                                                                แผนการจัดหาพัสดุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566
                                                                          องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม

เดือน/ปีท่ีคาดว่า งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ ประเภท
จะด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง จ านวน (บาท) จ านวน (บาท) เงินงบประมาณ

ช่ือโครงการหรือรายการท่ีจะด าเนินการจัดหาล าดับ หมายเหตุ

89 ก่อสร้างร้ัวลวดหนามพร้อมประตู รอบบริเวณศูนย์
เคร่ืองจักรกล องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม
 ท่ีราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียน  ท่ี นพ.3 
บ้านหนองบัว  ต าบลหนองญาติ อ าเภอเมือง
นครพนม จังหวัดนครพนม

ต.ค.2565 - ก.ย.2566 290,000 ข้อบัญญัติ 2566

90 ก่อสร้างห้องน้ า-ห้องส้วม องค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครพนม อ าเภอเมืองนครพนม จังหวัด
นครพนม

ต.ค.2565 - ก.ย.2566 500,000 ข้อบัญญัติ 2566

91 ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วน
จังหวัด นครพนม ท่ีราชพัสดุแปลงหมายเลข 
ทะเบียน ท่ี นพ.3  บ้านหนองบัว                
ต าบลหนองญาติ อ าเภอเมืองนครพนม       
จังหวัดนครพนม

ต.ค.2565 - ก.ย.2566 1,900,000 ข้อบัญญัติ 2566

92 โครงการก่อสร้าง ห้องน้ า -ห้องส้วม          
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม ท่ีราชพัสดุ
แปลงหมายเลขทะเบียน  ท่ี นพ.3 บ้านหนองบัว 
ต าบลหนองญาติ อ าเภอเมืองนครพนม            
จังหวัดนครพนม  จ านวน 1 หลัง

ต.ค.2565 - ก.ย.2566 300,000 ข้อบัญญัติ 2566
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                                                                แผนการจัดหาพัสดุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566
                                                                          องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม

เดือน/ปีท่ีคาดว่า งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ ประเภท
จะด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง จ านวน (บาท) จ านวน (บาท) เงินงบประมาณ

ช่ือโครงการหรือรายการท่ีจะด าเนินการจัดหาล าดับ หมายเหตุ

93 โครงการก่อสร้าง อาคารเรียนคสล. 3 ช้ัน  
โรงเรียนกีฬาจังหวัด นครพนม

ต.ค.2565 - ก.ย.2566 12,580,000 ข้อบัญญัติ 2566

94 โครงการก่อสร้างอาคาร อเนกประสงค์ช้ันเดียว ต.ค.2565 - ก.ย.2566 4,862,000 ข้อบัญญัติ 2566
95 โครงการก่อสร้างอาคารโรงซักรีด โรงเรียนกีฬา

จังหวัดนครพนม
ต.ค.2565 - ก.ย.2566 1,978,000 ข้อบัญญัติ 2566

96 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก                  
สายบ้านค าพอก ต าบลหนองญาติ -              
บ้านหนองค้า ต าบลโพธ์ิตาก                    
อ าเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

ต.ค.2565 - ก.ย.2566 500,000 ข้อบัญญัติ 2566

97 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านน้อย
หัวบึง ต าบลท่าอุเทน - บ้านดงยาง (กะเสริม)  
ต าบลโนนตาล อ าเภอท่าอุเทน   จังหวัดนครพนม

พ.ย.2565 - ก.พ.2566 1,000,000 ข้อบัญญัติ 2566 ด าเนินการจัดจ้าง
และลงนามใน
สัญญาเม่ือได้รับ
จัดสรรงบประมาณ

98 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก                 
สายบ้านโพนสวรรค์  ต าบลโพนสวรรค์ -        
บ้านหนองแสง ต าบลนาหัวบ่อ                 
อ าเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม

พ.ย.2565 - ก.พ.2566 1,000,000 ข้อบัญญัติ 2566 ด าเนินการจัดจ้าง
และลงนามใน
สัญญาเม่ือได้รับ
จัดสรรงบประมาณ

14



                                                                แผนการจัดหาพัสดุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566
                                                                          องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม

เดือน/ปีท่ีคาดว่า งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ ประเภท
จะด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง จ านวน (บาท) จ านวน (บาท) เงินงบประมาณ

ช่ือโครงการหรือรายการท่ีจะด าเนินการจัดหาล าดับ หมายเหตุ

99 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านม่วง  
ต าบลโคกสูง อ าเภอปลาปาก - บ้านยอดชาด   
ต าบลยอดชาด อ าเภอวังยาง จังหวัดนครพนม

พ.ย.2565 - ก.พ.2566 500,000 ข้อบัญญัติ 2566 ด าเนินการจัดจ้าง
และลงนามใน
สัญญาเม่ือได้รับ
จัดสรรงบประมาณ

100 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก                 
สายบ้านหนองแซง ต าบลวังตามัว - บ้านถาวร   
ต าบลมหาชัย อ าเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

พ.ย.2565 - ก.พ.2566 500,000 ข้อบัญญัติ 2566 ด าเนินการจัดจ้าง
และลงนามใน
สัญญาเม่ือได้รับ
จัดสรรงบประมาณ

101 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก                 
สายบ้านค าเจริญ ต าบลหนองแวง             
อ าเภอบ้านแพง - บ้านดงน้อย ต าบลสามผง 
อ าเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

พ.ย.2565 - ม.ค.2566 480,000 ข้อบัญญัติ 2566 ด าเนินการจัดจ้าง
และลงนามใน
สัญญาเม่ือได้รับ
จัดสรรงบประมาณ

102 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านค าเตย
ต าบลท่าจ าปา อ าเภอท่าอุเทน - บ้านดง      
ต าบลนาขม้ิน อ าเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม

พ.ย.2565 - ก.พ.2566 1,000,000 ข้อบัญญัติ 2566 ด าเนินการจัดจ้าง
และลงนามใน
สัญญาเม่ือได้รับ
จัดสรรงบประมาณ

15



                                                                แผนการจัดหาพัสดุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566
                                                                          องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม

เดือน/ปีท่ีคาดว่า งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ ประเภท
จะด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง จ านวน (บาท) จ านวน (บาท) เงินงบประมาณ

ช่ือโครงการหรือรายการท่ีจะด าเนินการจัดหาล าดับ หมายเหตุ

103 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก                 
สายบ้านค าพอก ต าบลหนองญาติ - บ้านชะโงม 
ต าบลขามเฒ่า อ าเภอเมืองนครพนม       จังหวัด
นครพนม

พ.ย.2565 - ก.พ.2566 500,000 ข้อบัญญัติ 2566 ด าเนินการจัดจ้าง
และลงนามใน
สัญญาเม่ือได้รับ
จัดสรรงบประมาณ

104 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก                 
สายบ้านโคกกลาง ต าบลปลาปาก -  บ้านนางาม
ต าบลกุตาไก้  อ าเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

พ.ย.2565 - ก.พ.2566 500,000 ข้อบัญญัติ 2566 ด าเนินการจัดจ้าง
และลงนามใน
สัญญาเม่ือได้รับ
จัดสรรงบประมาณ

105 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก                 
สายบ้านจรุกเตย ต าบลหนองฮี - บ้านนาดอกไม้ 
ต าบลกุตาไก้ อ าเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

พ.ย.2565 - ก.พ.2566 500,000 ข้อบัญญัติ 2566 ด าเนินการจัดจ้าง
และลงนามใน
สัญญาเม่ือได้รับ
จัดสรรงบประมาณ

106 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก                 
สายบ้านดอนโมง ต าบลหนองญาติ -             
บ้านนาหัวบ่อ ต าบลอาจสามารถ              
อ าเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

พ.ย.2565 - ก.พ.2566 870,000 ข้อบัญญัติ 2566 ด าเนินการจัดจ้าง
และลงนามใน
สัญญาเม่ือได้รับ
จัดสรรงบประมาณ

16



                                                                แผนการจัดหาพัสดุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566
                                                                          องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม

เดือน/ปีท่ีคาดว่า งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ ประเภท
จะด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง จ านวน (บาท) จ านวน (บาท) เงินงบประมาณ

ช่ือโครงการหรือรายการท่ีจะด าเนินการจัดหาล าดับ หมายเหตุ

107 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก                 
สายบ้านนาฉันทะ ต าบลนาคู่ อ าเภอนาแก -   
บ้านหนองนางด่อน ต าบลวังยาง อ าเภอวังยาง 
จังหวัดนครพนม

พ.ย.2565 - ก.พ.2566 2,000,000 ข้อบัญญัติ 2566 ด าเนินการจัดจ้าง
และลงนามใน
สัญญาเม่ือได้รับ
จัดสรรงบประมาณ

108 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก                 
สายบ้านป่าหว้าน ต าบลโพนทอง -               
บ้านโนนสถิตย์  ต าบลโพนทอง อ าเภอบ้านแพง 
จังหวัดนครพนม

พ.ย.2565 - ก.พ.2566 500,000 ข้อบัญญัติ 2566 ด าเนินการจัดจ้าง
และลงนามใน
สัญญาเม่ือได้รับ
จัดสรรงบประมาณ

109 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก                 
สายบ้านภูกระแต ต าบลนาค า                 
อ าเภอศรีสงคราม - บ้านอ้อ ต าบลนาขม้ิน   
อ าเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม

พ.ย.2565 - ก.พ.2566 1,000,000 ข้อบัญญัติ 2566 ด าเนินการจัดจ้าง
และลงนามใน
สัญญาเม่ือได้รับ
จัดสรรงบประมาณ

110 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก                 
สายบ้านภูกระแต ต าบลนาค า                 
อ าเภอศรีสงคราม - บ้านหนองแสง             
ต าบลนาหัวบ่อ อ าเภอโพนสวรรค์             
จังหวัดนครพนม

พ.ย.2565 - ก.พ.2566 1,000,000 ข้อบัญญัติ 2566 ด าเนินการจัดจ้าง
และลงนามใน
สัญญาเม่ือได้รับ
จัดสรรงบประมาณ

17



                                                                แผนการจัดหาพัสดุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566
                                                                          องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม

เดือน/ปีท่ีคาดว่า งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ ประเภท
จะด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง จ านวน (บาท) จ านวน (บาท) เงินงบประมาณ

ช่ือโครงการหรือรายการท่ีจะด าเนินการจัดหาล าดับ หมายเหตุ

111 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านม่วง 
ต าบลเวินพระบาท - บ้านเนินบ่อทอง ต าบลราม
ราช อ าเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

พ.ย.2565 - ก.พ.2566 3,000,000 ข้อบัญญัติ 2566 ด าเนินการจัดจ้าง
และลงนามใน
สัญญาเม่ือได้รับ
จัดสรรงบประมาณ

112 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก                 
สายบ้านวังตามัวต าบลวังตามัว -  บ้านโคกกลาง 
ต าบลปลาปาก อ าเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

พ.ย.2565 - ก.พ.2566 500,000 ข้อบัญญัติ 2566 ด าเนินการจัดจ้าง
และลงนามใน
สัญญาเม่ือได้รับ
จัดสรรงบประมาณ

113 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเสาเล้า 
ต าบลโพนสวรรค์ - บ้านดง ต าบลนาขม้ิน   อ าเภอ
โพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม

พ.ย.2565 - ก.พ.2566 500,000 ข้อบัญญัติ 2566 ด าเนินการจัดจ้าง
และลงนามใน
สัญญาเม่ือได้รับ
จัดสรรงบประมาณ

114 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเสียว  
ต าบลบ้านเสียว -  บ้านตาลใหญ่ ต าบลนาหว้า 
อ าเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม

พ.ย.2565 - ก.พ.2566 500,000 ข้อบัญญัติ 2566 ด าเนินการจัดจ้าง
และลงนามใน
สัญญาเม่ือได้รับ
จัดสรรงบประมาณ

18



                                                                แผนการจัดหาพัสดุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566
                                                                          องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม

เดือน/ปีท่ีคาดว่า งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ ประเภท
จะด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง จ านวน (บาท) จ านวน (บาท) เงินงบประมาณ

ช่ือโครงการหรือรายการท่ีจะด าเนินการจัดหาล าดับ หมายเหตุ

115 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก                 
สายบ้านแสงสว่าง  ต าบลพิมาน -  บ้านนาคู่ 
ต าบลนาคู่ อ าเภอนาแก จังหวัดนครพนม

พ.ย.2565 - ก.พ.2566 500,000 ข้อบัญญัติ 2566 ด าเนินการจัดจ้าง
และลงนามใน
สัญญาเม่ือได้รับ
จัดสรรงบประมาณ

116 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก                 
สายบ้านหนองบัวแดง ต าบลนาหัวบ่อ -         
บ้านทรายค า ต าบลโพนจานอ าเภอโพนสวรรค์   
จังหวัดนครพนม (ช่วงท่ี1)

พ.ย.2565 - ก.พ.2566 500,000 ข้อบัญญัติ 2566 ด าเนินการจัดจ้าง
และลงนามใน
สัญญาเม่ือได้รับ
จัดสรรงบประมาณ

117 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านอาจ
สามารถ ต าบล อาจสามารถ - บ้านนาราชควาย 
ต าบลนาราชควาย อ าเภอเมืองนครพนม  จังหวัด
นครพนม

พ.ย.2565 - ก.พ.2566 500,000 ข้อบัญญัติ 2566 ด าเนินการจัดจ้าง
และลงนามใน
สัญญาเม่ือได้รับ
จัดสรรงบประมาณ

118 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครพนม ท่ีราชพัสดุแปลงหมายเลข
ทะเบียน ท่ี นพ.3 บ้านหนองบัว                
ต าบลหนองญาติ อ าเภอเมืองนครพนม       
จังหวัดนครพนม

พ.ย.2565 - ก.พ.2566 456,300 ข้อบัญญัติ 2566 ด าเนินการจัดจ้าง
และลงนามใน
สัญญาเม่ือได้รับ
จัดสรรงบประมาณ

19



                                                                แผนการจัดหาพัสดุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566
                                                                          องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม

เดือน/ปีท่ีคาดว่า งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ ประเภท
จะด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง จ านวน (บาท) จ านวน (บาท) เงินงบประมาณ

ช่ือโครงการหรือรายการท่ีจะด าเนินการจัดหาล าดับ หมายเหตุ

119 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต         
สายบ้านโคกสี ต าบลดอนเตย อ าเภอนาทม  -  
บ้านดงน้อย ต าบลสามผง อ าเภอศรีสงคราม   
จังหวัดนครพนม

พ.ย.2565 - ก.พ.2566 2,000,000 ข้อบัญญัติ 2566 ด าเนินการจัดจ้าง
และลงนามใน
สัญญาเม่ือได้รับ
จัดสรรงบประมาณ

120 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต         
สายบ้านหนองหอยใหญ่ ต าบลพุ่มแก  -           
วัดสร้างพระอินทร์ ต าบลพุ่มแก อ าเภอนาแก  
จังหวัดนครพนม กว้าง 6 เมตร                  
ระยะทาง  4,500  เมตร

พ.ย.2565 - ก.พ.2566 2,000,000 ข้อบัญญัติ 2566 ด าเนินการจัดจ้าง
และลงนามใน
สัญญาเม่ือได้รับ
จัดสรรงบประมาณ

121 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต         
สายเทศบาลต าบลท่าอุเทน - บ้านนาผักปอด  
ต าบลท่าอุเทน อ าเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

พ.ย.2565 - ก.พ.2566 1,000,000 ข้อบัญญัติ 2566 ด าเนินการจัดจ้าง
และลงนามใน
สัญญาเม่ือได้รับ
จัดสรรงบประมาณ

122 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้าน
นาคอย - บ้านกุดน้ าใส ต าบลนางัว            
อ าเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม

พ.ย.2565 - ก.พ.2566 2,000,000 ข้อบัญญัติ 2566 ด าเนินการจัดจ้าง
และลงนามใน
สัญญาเม่ือได้รับ
จัดสรรงบประมาณ

20



                                                                แผนการจัดหาพัสดุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566
                                                                          องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม

เดือน/ปีท่ีคาดว่า งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ ประเภท
จะด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง จ านวน (บาท) จ านวน (บาท) เงินงบประมาณ

ช่ือโครงการหรือรายการท่ีจะด าเนินการจัดหาล าดับ หมายเหตุ

123 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต         
สายบ้านนายอใหญ่ ต าบลนางาม - บ้านโนนค า 
ต าบลนางาม อ าเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

พ.ย.2565 - ก.พ.2566 2,000,000 ข้อบัญญัติ 2566 ด าเนินการจัดจ้าง
และลงนามใน
สัญญาเม่ือได้รับ
จัดสรรงบประมาณ

124 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต         
สายบ้านฝ่ังแดง ต าบลฝ่ังแดง - บ้านขอนกอง 
ต าบลนาหนาด อ าเภอธาตุพนม               
จังหวัดนครพนม กว้าง 6 เมตร                  
ระยะทาง 1,958 เมตร

พ.ย.2565 - ก.พ.2566 1,000,000 ข้อบัญญัติ 2566 ด าเนินการจัดจ้าง
และลงนามใน
สัญญาเม่ือได้รับ
จัดสรรงบประมาณ

125 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต         
สายบ้านโพนทัน ต าบลหนองฮี - บ้านกุตาไก้  
ต าบลกุตาไก้ อ าเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม   
กว้าง 6 เมตร ระยะทาง 295 เมตร

พ.ย.2565 - ก.พ.2566 1,000,000 ข้อบัญญัติ 2566 ด าเนินการจัดจ้าง
และลงนามใน
สัญญาเม่ือได้รับ
จัดสรรงบประมาณ

126 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต         
สายบ้านเรณู ต าบลเรณู - บ้านโคกกลาง      
ต าบลเรณูใต้ อ าเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม   
กว้าง 6 เมตร ระยะทาง 1,170 เมตร

พ.ย.2565 - ก.พ.2566 2,000,000 ข้อบัญญัติ 2566 ด าเนินการจัดจ้าง
และลงนามใน
สัญญาเม่ือได้รับ
จัดสรรงบประมาณ

21



                                                                แผนการจัดหาพัสดุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566
                                                                          องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม

เดือน/ปีท่ีคาดว่า งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ ประเภท
จะด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง จ านวน (บาท) จ านวน (บาท) เงินงบประมาณ

ช่ือโครงการหรือรายการท่ีจะด าเนินการจัดหาล าดับ หมายเหตุ

127 โครงการติดต้ังระบบสูบน้ าพลังงาน แสงอาทิตย์ 
ส าหรับบ่อบาดาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครพนม ท่ีราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียน     
 ท่ี นพ.3 บ้านหนองบัว ต าบลหนองญาติ     
อ าเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

ต.ค.2565 - ก.ย.2566 423,000 ข้อบัญญัติ 2566

128 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม บ ารุงรักษา       
สนามกีฬาองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดนครพนม

ต.ค.2565 - ก.ย.2566 930,000 ข้อบัญญัติ 2566

129 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโพนจาน          
ต าบลโพนจาน  อ าเภอโพนสวรรค์ -บ้านกุรุคุ 
ต าบลกุรุคุ อ าเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

พ.ย.2565 - ก.พ.2566 500,000 ข้อบัญญัติ 2566 ด าเนินการจัดจ้าง
และลงนามใน
สัญญาเม่ือได้รับ
จัดสรรงบประมาณ

130 ปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านดอนแดง           
ต าบลท่าบ่อสงคราม - บ้านดงหนองบัว        
ต าบลบ้านข่า อ าเภอศรีสงคราม               
จังหวัดนครพนม

พ.ย.2565 - ก.พ.2566 500,000 ข้อบัญญัติ 2566 ด าเนินการจัดจ้าง
และลงนามใน
สัญญาเม่ือได้รับ
จัดสรรงบประมาณ

131 ปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านนาคูณน้อย        
ต าบลนาคูณใหญ่  อ าเภอนาหว้า -  บ้านนาค า  
ต าบลบ้านค้อ อ าเภอโพนสวรรค์              
จังหวัดนครพนม

พ.ย.2565 - ก.พ.2566 500,000 ข้อบัญญัติ 2566 ด าเนินการจัดจ้าง
และลงนามใน
สัญญาเม่ือได้รับ
จัดสรรงบประมาณ

22



                                                                แผนการจัดหาพัสดุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566
                                                                          องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม

เดือน/ปีท่ีคาดว่า งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ ประเภท
จะด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง จ านวน (บาท) จ านวน (บาท) เงินงบประมาณ

ช่ือโครงการหรือรายการท่ีจะด าเนินการจัดหาล าดับ หมายเหตุ

132 ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ คสล.2 ช้ัน 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม             
อ าเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

ต.ค.2565 - ก.ย.2566 500,000 ข้อบัญญัติ 2566

133 ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครพนม ต าบลอาจสามารถ        อ าเภอ
เมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

ต.ค.2565 - ก.ย.2566 9,000,000 ข้อบัญญัติ 2566

134 ปูผิวลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านเชียงยืน 
ต าบลเวินพระบาท อ าเภอท่าอุเทน -            
บ้านโพนก่อ ต าบลรามราช                      
อ าเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

พ.ย.2565 - ก.พ.2566 500,000 ข้อบัญญัติ 2566 ด าเนินการจัดจ้าง
และลงนามใน
สัญญาเม่ือได้รับ
จัดสรรงบประมาณ

135 ปูผิวลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต                    
สายบ้านหนองสังข์ ต าบลหนองสังข์  -         
บ้านทางหลวง ต าบลบ้านแก้ง อ าเภอนาแก  
จังหวัดนครพนม  (ช่วงท่ี 2)

พ.ย.2565 - ก.พ.2566 500,000 ข้อบัญญัติ 2566 ด าเนินการจัดจ้าง
และลงนามใน
สัญญาเม่ือได้รับ
จัดสรรงบประมาณ

136 ปูผิวลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านโคกยาว 
ต าบลโพนทอง อ าเภอบ้านแพง - บ้านน้อย ต าบล
เซกา อ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ

พ.ย.2565 - ก.พ.2566 500,000 ข้อบัญญัติ 2566 ด าเนินการจัดจ้าง
และลงนามใน
สัญญาเม่ือได้รับ
จัดสรรงบประมาณ

23



                                                                แผนการจัดหาพัสดุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566
                                                                          องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม

เดือน/ปีท่ีคาดว่า งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ ประเภท
จะด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง จ านวน (บาท) จ านวน (บาท) เงินงบประมาณ

ช่ือโครงการหรือรายการท่ีจะด าเนินการจัดหาล าดับ หมายเหตุ

137 ปูผิวลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านโชค
อ านวย ต าบลวังตามัว - บ้านมหาชัย           
ต าบลมหาชัย อ าเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม 
กว้าง 5 เมตร ระยะทาง 5,100 เมตร

พ.ย.2565 - ก.พ.2566 2,000,000 ข้อบัญญัติ 2566 ด าเนินการจัดจ้าง
และลงนามใน
สัญญาเม่ือได้รับ
จัดสรรงบประมาณ

138 ปูผิวลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านนาถ่อน 
ต าบลนาถ่อน - บ้านดอนนางหงส์           ต าบล
ดอนนางหงส์ อ าเภอธาตุพนม           จังหวัด
นครพนม กว้าง 5 เมตร                  ระยะทาง 
 1,300 เมตร

พ.ย.2565 - ก.พ.2566 500,000 ข้อบัญญัติ 2566 ด าเนินการจัดจ้าง
และลงนามใน
สัญญาเม่ือได้รับ
จัดสรรงบประมาณ

139 ปูผิวลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านโปร่ง 
ต าบลฝ่ังแดง - บ้านนาค า  ต าบลน้ าก่ า       
อ าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

พ.ย.2565 - ก.พ.2566 500,000 ข้อบัญญัติ 2566 ด าเนินการจัดจ้าง
และลงนามใน
สัญญาเม่ือได้รับ
จัดสรรงบประมาณ

140 ปูผิวลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านโปร่ง 
ต าบลฝ่ังแดง - บ้านนาหนาด  ต าบลนาหนาด 
อ าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

พ.ย.2565 - ก.พ.2566 500,000 ข้อบัญญัติ 2566 ด าเนินการจัดจ้าง
และลงนามใน
สัญญาเม่ือได้รับ
จัดสรรงบประมาณ

24



                                                                แผนการจัดหาพัสดุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566
                                                                          องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม

เดือน/ปีท่ีคาดว่า งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ ประเภท
จะด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง จ านวน (บาท) จ านวน (บาท) เงินงบประมาณ

ช่ือโครงการหรือรายการท่ีจะด าเนินการจัดหาล าดับ หมายเหตุ

141 ปูผิวลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านพะทาย  
ต าบลพะทาย - บ้านเหล่าสวนกล้วย         ต าบล
หนองเทา อ าเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

พ.ย.2565 - ก.พ.2566 1,000,000 ข้อบัญญัติ 2566 ด าเนินการจัดจ้าง
และลงนามใน
สัญญาเม่ือได้รับ
จัดสรรงบประมาณ

142 ปูผิวลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านยอดชาด
 ต าบลยอดชาด - บ้านหนองแคน ต าบลยอดชาด 
อ าเภอวังยาง จังหวัดนครพนม

พ.ย.2565 - ก.พ.2566 1,000,000 ข้อบัญญัติ 2566 ด าเนินการจัดจ้าง
และลงนามใน
สัญญาเม่ือได้รับ
จัดสรรงบประมาณ

143 ปูผิวลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต                    
สายบ้านหนองจันทร์ ต าบลท่าค้อ - บ้านดงโชค 
ต าบลหนองญาติ อ าเภอเมืองนครพนม       
จังหวัดนครพนม กว้าง 6 เมตร                  
ระยะทาง  900  เมตร

พ.ย.2565 - ก.พ.2566 500,000 ข้อบัญญัติ 2566 ด าเนินการจัดจ้าง
และลงนามใน
สัญญาเม่ือได้รับ
จัดสรรงบประมาณ

144 ปูผิวลาดยางแอสฟัลต์ตคอนกรีต สายบ้านวังไฮ 
ต าบลค าเตย -  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 
2033  อ าเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม  
กว้าง 5 เมตร  ระยะทาง  800  เมตร

พ.ย.2565 - ก.พ.2566 500,000 ข้อบัญญัติ 2566 ด าเนินการจัดจ้าง
และลงนามใน
สัญญาเม่ือได้รับ
จัดสรรงบประมาณ
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                                                                แผนการจัดหาพัสดุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566
                                                                          องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม

เดือน/ปีท่ีคาดว่า งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ ประเภท
จะด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง จ านวน (บาท) จ านวน (บาท) เงินงบประมาณ

ช่ือโครงการหรือรายการท่ีจะด าเนินการจัดหาล าดับ หมายเหตุ

145 ปูผิวลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านหนอง
ย่างช้ิน ต าบลหนองย่างช้ิน -  บ้านดงบาก (หัวขัว
เหนือ) ต าบลโพนทอง อ าเภอเรณูนคร จังหวัด
นครพนม

พ.ย.2565 - ก.พ.2566 500,000 ข้อบัญญัติ 2566 ด าเนินการจัดจ้าง
และลงนามใน
สัญญาเม่ือได้รับ
จัดสรรงบประมาณ

งบประมาณรวม 182,043,998
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