
แบบ ผด.2

ชวงเวลา หนวยงาน กําหนด

ที่ตองเร่ิมจัดหา เจาของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท)ประเภทจํานวน (บาท) สงมอบ (วัน)

1 ต.ค.58-ก.ย.59 รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ สํานักปลัด แผนงานบริหารงานท่ัวไป 310,000  -  - ตกลงราคา 7 ขออนุมัติ

 - เพื่อจายเปนคาถายเอกสาร/คาเย็บหนังสอื จัดหาตาม

หรือเขาเลมหนังสือ คากําจัดสิ่งปฏิกูล / ความจําเปน

คาโฆษณาและเผยแพร/คาธรรมเนียมตางๆ / ตลอดป

คาจางเหมาบริการ/คาติดตั้งไฟฟา ประปา/

คาติดตั้งโทรศัพท/คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณ

ตางๆ /คาตรวจสอบที่สาธารณประโยชน/

คารังวัดที่ดนิ/คาปกแนวเขต ฯลฯ

2 ต.ค.58-ก.ย.59 รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ กองคลัง แผนงานบริหารงานท่ัวไป 20,000  -  - ตกลงราคา 7

 - เพื่อจายเปนคาถายเอกสาร/คาเย็บหนังสอื

หรือเขาเลมหนังสือ คากําจัดสิ่งปฏิกูล /

คาโฆษณาและเผยแพร/คาธรรมเนียมตางๆ /

คาจางเหมาบริการ/คาติดตั้งไฟฟา ประปา/

คาติดตั้งโทรศัพท/คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณ

ตางๆ /คาตรวจสอบที่สาธารณประโยชน/

รังวดัที่ดิน/คาปกแนวเขต ฯลฯ

องคการบริหารสวนตําบลหนองตะไก

ลําดับที่ รายการ/จํานวน (หนวย)
เงินงบประมาณ เงนินอกงบประมาณ

วิธีจัดหา หมายเหตุ

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2559
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ชวงเวลา หนวยงาน กําหนด

ที่ตองเร่ิมจัดหา เจาของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท)ประเภทจํานวน (บาท) สงมอบ (วัน)
ลําดับที่ รายการ/จํานวน (หนวย)

เงินงบประมาณ เงนินอกงบประมาณ
วิธีจัดหา หมายเหตุ

3 ต.ค.58-ก.ย.59 รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ กองชาง แผนงานเคหะและชุมชน 300,000  -  - ตกลงราคา 7

 - เพื่อจายเปนคาถายเอกสาร/คาเย็บหนังสอื

หรือเขาเลมหนังสือ คากําจัดสิ่งปฏิกูล /

คาโฆษณาและเผยแพร/คาธรรมเนียมตางๆ /

คาจางเหมาบริการ/คาติดตั้งไฟฟา ประปา/

คาติดตั้งโทรศัพท/คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณ

ตางๆ /คาตรวจสอบที่สาธารณประโยชน/

คารังวัดที่ดนิ/คาปกแนวเขต ฯลฯ

4 ต.ค.58-ก.ย.59 รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ สวนการศึกษาฯ แผนงานการศึกษา 220,000  -  - ตกลงราคา 7 ขออนุมัติ

 - เพื่อจายเปนคาถายเอกสาร/คาเย็บหนังสอื จัดหาตาม

หรือเขาเลมหนังสือ คากําจัดสิ่งปฏิกูล / ความจําเปน

คาโฆษณาและเผยแพร/คาธรรมเนียมตางๆ / ตลอดป

คาจางเหมาบริการ/คาติดตั้งไฟฟา ประปา/

คาติดตั้งโทรศัพท/คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณ

ตางๆ /คาตรวจสอบที่สาธารณประโยชน/

คารังวัดที่ดนิ/คาปกแนวเขต ฯลฯ
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ชวงเวลา หนวยงาน กําหนด

ที่ตองเร่ิมจัดหา เจาของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท)ประเภทจํานวน (บาท) สงมอบ (วัน)
ลําดับที่ รายการ/จํานวน (หนวย)

เงินงบประมาณ เงนินอกงบประมาณ
วิธีจัดหา หมายเหตุ

5 ต.ค.58-ก.ย.59 รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ สวนสาธารณสุขฯ แผนงานสาธารณสุข 70,000  -  - ตกลงราคา 7

 - เพื่อจายเปนคาถายเอกสาร/คาเย็บหนังสอื

หรือเขาเลมหนังสือ คากําจัดสิ่งปฏิกูล /

คาโฆษณาและเผยแพร/คาธรรมเนียมตางๆ /

คาจางเหมาบริการ/คาติดตั้งไฟฟา ประปา/

คาติดตั้งโทรศัพท/คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณ

ตางๆ /คาตรวจสอบที่สาธารณประโยชน/

คารังวัดที่ดนิ/คาปกแนวเขต ฯลฯ

6 ต.ค.58-ก.ย.59 รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ  สํานักปลัด แผนงานบริหารงานท่ัวไป 30,000  -  - ตกลงราคา 7

 - เพื่อจายเปนคารับรองในการตอนรับบุคคล

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน/พิธีเปดอาคาร

ตางๆ /คาใชจายในพิธีการทางศาสนา/ รัฐพิธี

 - เพื่อจายเปนคารับรองในการประชุมสภา

ทองถ่ินหรือคณะกรรมการ

7 ต.ค.58-ก.ย.59 รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

 - เพื่อจายเปนคารับรองในการตอนรับบุคคล สวนการศกึษาฯ แผนงานการศึกษา 5,000  -  - ตกลงราคา 7

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน/พิธีเปดอาคาร

ตางๆ /คาใชจายในพิธีการทางศาสนา/ รัฐพิธี
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ชวงเวลา หนวยงาน กําหนด

ที่ตองเร่ิมจัดหา เจาของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท)ประเภทจํานวน (บาท) สงมอบ (วัน)
ลําดับที่ รายการ/จํานวน (หนวย)

เงินงบประมาณ เงนินอกงบประมาณ
วิธีจัดหา หมายเหตุ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบตัิราขการที่ไม  สํานักปลัด ขออนุมัติ

เขาลัษณะรายจายหมวดอื่นๆ จัดหาตาม

8 ต.ค.58-ก.ย.59   - เพ่ือจายเปนคาพวงมาลัย ชอดอกไม กระเชา  สํานักปลัด แผนงานบริหารงานท่ัวไป 5,000  -  - ตกลงราคา 7 ความจําเปน

ดอกไมและพวงมาลาสําหรับวาระตางๆ/คาชดใช ตลอดป

คาเสียหายหรือคาใชสินไหมทดแทน ฯลฯ

9 ต.ค.58-ก.ย.59  - คาใชจายโครงการทํากิจกรรมปองกันยาเสพติด  สํานักปลัด แผนงานสรางความเขมแข็ง 30,000  -  - ตกลงราคา 7

สนับสนุนศูนยปฏิบัติการตอสูเพ่ือเอาชนะยาเสพติด ของชุมชน

/การแกไขปญหา ตอตานและปองกันยาเสพ-

ติดในพื้นที่

10 ต.ค.58-ก.ย.59  - เพื่อจายเปนคาใชจายในการปลูกปาเฉลิมพระ  สํานักปลัด แผนงานการเกษตร 50,000  -  - ตกลงราคา 7

เกียรต/ิปรับปรุงภูมิทัศนสองขางถนน/ปรับปรุง

ทัศนียภาพบริเวณโดยรอบที่ทําการ อบต. สวน

สาธารณะประจําตําบล เนื่องในวันสําคัญตางๆ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบตัิราขการที่ไม

เขาลัษณะรายจายหมวดอื่นๆ

11 ต.ค. 58-ม.ค. 59 - โครงการสงเคราะหผาหมกันหนาวสําหรับ สวนสาธารณสุขฯ แผนงานสาธารณสุข 98,400  -  - ตกลงราคา 7

ผูประสบปญหาและดอยโอกาส

12 ต.ค. 58-ม.ค. 59 - โครงการสงเสริมการจัดการขยะในครัวเรือน สวนสาธารณสุขฯ แผนงานสาธารณสุข 100,000  -  - ตกลงราคา 7

และในเขตตําบลหนองตะไก

13 ต.ค.58-ก.ย.59 คาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน  สํานักปลัดแผนงานบริหารงานทั่วไป 130,000  -  - ตกลงราคา 7

 - เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซม

ทรัพยสิน
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ชวงเวลา หนวยงาน กําหนด

ที่ตองเร่ิมจัดหา เจาของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท)ประเภทจํานวน (บาท) สงมอบ (วัน)
ลําดับที่ รายการ/จํานวน (หนวย)

เงินงบประมาณ เงนินอกงบประมาณ
วิธีจัดหา หมายเหตุ

14 ต.ค.58-ก.ย.59 คาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน กองคลัง แผนงานบริหารงานท่ัวไป 15,000  -  - ตกลงราคา 7 ขออนุมัติ

 - เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซม จัดหาตาม

ทรัพยสิน ความจําเปน

15 ต.ค.58-ก.ย.59 คาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน กองชาง แผนงานเคหะและชุมชน 350,000  -  - ตกลงราคา 30 ตลอดป

 - เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซม

ทรัพยสิน คาซอมแซที่ดินและสิ่งกอสราง เชน

บอบาดาล ถนน ประปา อาคารฯลฯ และ

อื่นๆที่เขารายจายประเภทรายจายนี้

16 ต.ค.58-ก.ย.59 คาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน สวนสาธารณสุขฯ แผนงานสาธารณสุข 20,000  - ตกลงราคา 7

 - เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซม

ทรัพยสิน

17 ต.ค.58-ก.ย.59 คาวัสดุสํานักงาน  สํานักปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป 150,000  -  - ตกลงราคา 7

 - เพื่อจายเปนคาซื้อของเครื่องใชตางๆ เชน 

กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ตรายาง สิ่งพิมพ 

ธงชาติ เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเยบ็กระดาษ

กุญแจในสํานักงาน ฯลฯ และอื่นๆ ที่เขาประเภท

รายจายนี้

18 ต.ค.58-ก.ย.59 คาวัสดุสํานักงาน กองคลัง แผนงานบริหารงานท่ัวไป 40,000  -  - ตกลงราคา 7

 - เพื่อจายเปนคาซื้อของเครื่องใชตางๆ เชน 

กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ตรายาง สิ่งพิมพ 

ธงชาติ เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเยบ็กระดาษ

กุญแจในสํานักงาน ฯลฯ และอื่นๆ ที่เขาประเภท
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ชวงเวลา หนวยงาน กําหนด

ที่ตองเร่ิมจัดหา เจาของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท)ประเภทจํานวน (บาท) สงมอบ (วัน)
ลําดับที่ รายการ/จํานวน (หนวย)

เงินงบประมาณ เงนินอกงบประมาณ
วิธีจัดหา หมายเหตุ

รายจายนี้

19 ต.ค.58-ก.ย.59 คาวัสดุสํานักงาน กองชาง แผนงานเคหะและชุมชน 50,000  -  - ตกลงราคา 7 ขออนุมัติ

 - เพื่อจายเปนคาซื้อของเครื่องใชตางๆ เชน จัดหาตาม

กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ตรายาง สิ่งพิมพ ความจําเปน

ธงชาติ เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเยบ็กระดาษ ตลอดป

กุญแจในสํานักงาน ฯลฯ และอื่นๆที่เขาลักษณะ

รายจายประเภทนี้

20 ต.ค.58-ก.ย.59 คาวัสดุสํานักงาน สวนการศกึษาฯ

 - เพ่ือจายเปนคาซื้อของเครื่องใชตางๆ เชน กระดาษ หมึก แผนงานการศึกษา 100,000  -  - ตกลงราคา 7

 ดินสอ ปากกา ตรายาง สิ่งพิมพ ธงชาติ เครื่องตัดกระดาษ

 เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจในสํานักงาน ฯลฯ

คาวัสดุสํานักงาน

21 ต.ค.58-ก.ย.59  - เพื่อจายเปนคาซื้อของเครื่องใชตางๆ เชน สวนสาธารณสุขฯ แผนงานสาธารณสุข 5,000  -  - ตกลงราคา 7

กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ตรายาง สิ่งพิมพ 

คลิป ซอง ที่ถูพื้น น้ําดื่มสําหรับบริการประชา-

ชนในสํานักงาน เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเยบ็

กระดาษ กุญแจ ฯลฯ

22 ต.ค.58-ก.ย.59 คาวัสดุคอมพิวเตอร  สํานักปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป 60,000  -  - ตกลงราคา 7

 - เพ่ือจายเปนคาอุปกรณบันทึกขอมูล/เทปบันทึก

ขอมูล หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับคอมพิวเตอร /

ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร/

แผนกรองแสง/ กระดาษตอเนื่อง ฯลฯ
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ชวงเวลา หนวยงาน กําหนด

ที่ตองเร่ิมจัดหา เจาของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท)ประเภทจํานวน (บาท) สงมอบ (วัน)
ลําดับที่ รายการ/จํานวน (หนวย)

เงินงบประมาณ เงนินอกงบประมาณ
วิธีจัดหา หมายเหตุ

23 ต.ค.58-ก.ย.59 คาวัสดุคอมพิวเตอร กองคลัง แผนงานบริหารงานท่ัวไป 40,000  -  - ตกลงราคา 7

 - เพ่ือจายเปนคาอุปกรณบันทึกขอมูล/เทปบันทึก

ขอมูล หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับคอมพิวเตอร /

ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร/

แผนกรองแสง/ กระดาษตอเนื่อง ฯลฯ

24 ต.ค.58-ก.ย.59 คาวัสดุคอมพิวเตอร กองชาง แผนงานเคหะและชุมชน 25,000  -  - ตกลงราคา 7 ขออนุมัติ

 - เพ่ือจายเปนคาอุปกรณบันทึกขอมูล/เทปบันทึก จัดหาตาม

ขอมูล หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับคอมพิวเตอร / ความจําเปน

ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร/ ตลอดป

แผนกรองแสง/ กระดาษตอเนื่อง ฯลฯ

25 ต.ค.58-ก.ย.59 คาวัสดุคอมพิวเตอร สวนการศกึษาฯ

 - เพ่ือจายเปนคาอุปกรณบันทึกขอมูล/เทปบันทึก แผนงานการศึกษา 20,000  -  - ตกลงราคา 7

ขอมูล หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับคอมพิวเตอร /

ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร/

แผนกรองแสง/ กระดาษตอเนื่อง ฯลฯ

26 ต.ค.58-ก.ย.59 คาวัสดุคอมพิวเตอร สวนสาธารณสุขฯ แผนงานสาธารณสุข 10,000  -  - ตกลงราคา 7

 - เพ่ือจายเปนคาอุปกรณบันทึกขอมูล/เทปบันทึก

ขอมูล หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับคอมพิวเตอร /

ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร/

แผนกรองแสง/ กระดาษตอเนื่อง ฯลฯ

27 ต.ค.58-ก.ย.59 คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร  สํานักปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป 35,000  -  - ตกลงราคา 30

 - เพ่ือจายเปนคากระดาษเขียนโปสเตอร พูกันและสี
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ชวงเวลา หนวยงาน กําหนด

ที่ตองเร่ิมจัดหา เจาของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท)ประเภทจํานวน (บาท) สงมอบ (วัน)
ลําดับที่ รายการ/จํานวน (หนวย)

เงินงบประมาณ เงนินอกงบประมาณ
วิธีจัดหา หมายเหตุ

ฟลม เมมโมรี่การด ฟลมสไลด แถบบันทึกเสียง

หรือภาพ ฯลฯ

28 ต.ค.58-ก.ย.59 คาวัสดุงานบานงานครัว  สํานักปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป 35,000  -  - ตกลงราคา 7

 - เพ่ือจายเปนคาแปรง ไมกวาด เขง กระติกน้ํา

แข็ง ถาด ผาปูโตะ แกวน้ํา จานรอง ถวยชาม 

ชอนสอมฯลฯ และอื่นๆที่เขาประเภทรายจายนี้

29 ต.ค.58-ก.ย.59 คาวัสดุงานบานงานครัว สวนการศกึษาฯ แผนงานการศึกษา 25,000  -  - ตกลงราคา 7 ขออนุมัติ

 - เพ่ือจายเปนคาแปรง ไมกวาด เขง กระติกน้ํา (งานบริหารทั่วไป) จัดหาตาม

แข็ง ถาด ผาปูโตะ แกวน้ํา จานรอง ถวยชาม ความจําเปน

ชอนสอมฯลฯ และอื่นๆที่เขาประเภทรายจายนี้ ตลอดป

30 ต.ค.58-ก.ย.59  - เพ่ือจายเปนคาแปรง ไมกวาด เขง กระติกน้ํา แผนงานการศึกษา 20,000  -  - ตกลงราคา 7

แข็ง ถาด ผาปูโตะ แกวน้ํา จานรอง ถวยชาม (งานระดับกอนวัยเรียน)

ชอนสอมฯลฯ และอื่นๆที่เขาประเภทรายจายนี้

(สําหรับใชในศูนยพฒันาเด็กเล็ก)

31 ต.ค.58-ก.ย.59 อาหารเสริมนม สวนการศกึษาฯ แผนงานการศึกษา 999,520  -  - กรณีพิเศษ 30

 - เพื่อจายเปนคาอาหารเสริม(นม) สําหรับ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 7.37บาท/คน/วัน จํานวน 280 วัน

 - เพื่อจายเปนคาอาหารเสริม(นม) สําหรับ

นักเรียน 5 โรงเรียน จํานวน 260 วัน 7.37บาท/คน/วัน

32 ต.ค.58-ก.ย.59 คาวัสดุยานพาหนะและขนสง  สํานักปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป 210,000  -  - ตกลงราคา 7

 - เพื่อจายเปนคาแบตเตอรี่ ยางนอก ยานใน
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ชวงเวลา หนวยงาน กําหนด

ที่ตองเร่ิมจัดหา เจาของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท)ประเภทจํานวน (บาท) สงมอบ (วัน)
ลําดับที่ รายการ/จํานวน (หนวย)

เงินงบประมาณ เงนินอกงบประมาณ
วิธีจัดหา หมายเหตุ

สายไมล เพลา ตลับลูกปน น้ํามันเบรก ฯลฯ

33 ต.ค.58-ก.ย.59 คาวัสดุยานพาหนะและขนสง กองชาง แผนงานเคหะและชุมชน 40,000  -  - ตกลงราคา 7

 - เพื่อจายเปนคาแบตเตอรี่ ยางนอก ยานใน

สายไมล เพลา ตลับลูกปน น้ํามันเบรก ฯลฯ

34 ต.ค.58-ก.ย.59 คาวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น  สํานักปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป 216,000  -  - ตกลงราคา 30

 - เพ่ือจายเปนคาน้ํามันดีเซล น้ํามันกาด น้ํามันเบนซิน

น้ํามันเตา ถาน กาส แกสหุงตม น้ํามันเครื่อง 

น้ํามันจารบี ฯลฯ

35 ต.ค.58-ก.ย.59 คาวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น กองชาง แผนงานเคหะและชุมชน 168,000  -  - ตกลงราคา 30 ขออนุมัติ

 - เพื่อจายเปนคาน้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน จัดหาตาม

น้ํามันเครื่อง น้ํามันจารบี กาซและอื่นๆ ที่เขา ความจําเปน

ประเภทรายจายนี้ ตลอดป

36 ต.ค.58-ก.ย.59 คาวัสดุการเกษตร  สํานักปลัด แผนงานการเกษตร 50,000  -  - ตกลงราคา 7

 - เพ่ือจายเปนคาสารเคมีปองกันและกําจัดศัตรู

พืชและสัตว อาหารสัตว พันธุพืช ปุย พันธุสัตวปก

และสัตวน้ํา น้ําเชื้อ พันธุสัตว วัสดุเพาะชํา 

อุปกรณในการขยายพันธุพืช เชน ใบมีด เชือก ฯลฯ

37 ต.ค.58-ก.ย.59 คาวัสดุไฟฟาและวิทยุ

 - เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ กองชาง แผนงานเคหะและชุมชน 250,000  -  - ตกลงราคา 7

เชน หลอดไฟฟา สวิตซไฟฟา เทปพันสายไฟ-
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ชวงเวลา หนวยงาน กําหนด

ที่ตองเร่ิมจัดหา เจาของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท)ประเภทจํานวน (บาท) สงมอบ (วัน)
ลําดับที่ รายการ/จํานวน (หนวย)

เงินงบประมาณ เงนินอกงบประมาณ
วิธีจัดหา หมายเหตุ

  ฟา ฟวส ปลั๊กไฟฟา สายอากาศ หรือสายอา-

กาศสําหรับวิทยุ และอื่นๆที่เขารายจาย

ประเภทนี้

38 ต.ค.58-ก.ย.59 คาวัสดุกอสราง กองชาง แผนงานเคหะและชุมชน 380,000  -  - ตกลงราคา 7

 - เพ่ือจายเปนคาไมตางๆ น้ํามันทาไม ทินเนอร  

สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต ปูนขาว ทราย 

อิฐหรือซีเมนตบลอก กระเบื้อง ฯลฯ

39 ต.ค.58-ก.ย.59  - คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ  สํานักปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป 30,000  -  - ตกลงราคา 7

40 ต.ค.58-ก.ย.59 คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ กองชาง แผนงานเคหะและชุมชน 8,000  -  - ตกลงราคา 7

41 ต.ค.58-ก.ย.59 คาบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งกอสราง กองชาง แผนงานเคหะและชุมชน 250,000  -  - ตกลงราคา 15

42 ต.ค.58-ก.ย.59 คาที่ดินและสิ่งกอสราง  สํานักปลัด แผนงานการเกษตร 60,000  -  - ตกลงราคา 7

 - เพ่ือจายเปนคาใชจายโครงการปรับปรุงภูมิทัศน

บริเวณภายใน อบต.

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบตัิราขการที่ไม ขออนุมัติ

เขาลัษณะรายจายหมวดอื่นๆ จัดหาตาม

43 ต.ค. - ก.ย. 59  - โครงการชุมชนสะอาดปราศจากยุงลาย สวนสาธารณสุขฯ แผนงานสาธารณสุข 250,000  -  - ตกลงราคา 7 ความจําเปน

ปลอดภยัจากไขเลือดออก ตลอดป

44 พ.ย.58-ส.ค.59  - คาใชจายในการฝกอบรมและศึกษาดูงาน  สํานักปลัด แผนงานสรางความเขมแข็ง 400,000  -  - ตกลงราคา 7

ดานการสงเสริมอาชีพ เศรษฐกิจพอเพียง ของชุมชน

การสรางความเขมแข็งของชุมชนใหกับผูนํา

ชุมชน สตรีแมบาน อสม. อสตร. เกษตรกร

และผูที่เก่ียวของ
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ชวงเวลา หนวยงาน กําหนด

ที่ตองเร่ิมจัดหา เจาของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท)ประเภทจํานวน (บาท) สงมอบ (วัน)
ลําดับที่ รายการ/จํานวน (หนวย)

เงินงบประมาณ เงนินอกงบประมาณ
วิธีจัดหา หมายเหตุ

45 พ.ย.58-ส.ค.59  - คาใชจายในการฝกอบรม สัมมนา ศึกษา  สํานักปลัด แผนงานสรางความเขมแข็ง 350,000  -  - ตกลงราคา 7

ดูงานและพัฒนาศักยภาพของบุคลากร  ของชุมชน

ผูบริหาร สมาชิกสภา

46  พ.ย. 58  - โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง สวนการศกึษาฯ แผนงานการศาสนา 215,000  -  - ตกลงราคา 7

วัฒนธรรมและนันทนาการ

47 ธ.ค. 58-เม.ย. 59 - เพื่อจายเปนคาใชจายในการสงเสริม สนับ  สํานักปลัด แผนงานการรักษาความสงบ 30,000  -  - ตกลงราคา 7

สนุน รณรงค ปองกันและแกไขปญหาดานการ ภายใน

จราจร ลดอุบัติเหตุทางถนน

48  ม.ค. 59  - โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ สวนการศกึษาฯ แผนงานการศึกษา 85,000  -  - ตกลงราคา 7

(งานระดับกอนวัยเรียน)

ครุภัณฑสํานักงาน

49 ม.ค.-ม.ีค.59  - กลองโทรทัศนวงจรปด IP แบบมุมมองคงท่ี  สํานักปลัดแผนงานบริหารงานทั่วไป 500,000  -  - สอบราคา 30

พรอมติดตั้งจํานวน 6 จุด คุณลักษณะพื้นฐาน

ใหเปนไปตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารกําหนดในปที่จัดซื้อ

50 ม.ค.-ม.ีค. 59  - โตะทํางาน  จํานวน 1 ตัว  สํานักปลัดแผนงานบริหารงานทั่วไป 16,000  -  - ตกลงราคา 30 ขออนุมัติ

จัดหาตาม

51 ม.ค.-ม.ีค.59 ครุภัณฑสํานักงาน ราคาทอง

 - เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน (มีระบบ กองคลัง แผนงานบริหารงานท่ัวไป 44,000  -  - ตกลงราคา 15 ตลาด

ฟอกอากาศ) 36,000 บีทียู 

 - ตูล็อกเกอร 12 ประตู จํานวน 1 หลัง กองคลัง แผนงานบริหารงานท่ัวไป 8,500  -  - ตกลงราคา 15
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ชวงเวลา หนวยงาน กําหนด

ที่ตองเร่ิมจัดหา เจาของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท)ประเภทจํานวน (บาท) สงมอบ (วัน)
ลําดับที่ รายการ/จํานวน (หนวย)

เงินงบประมาณ เงนินอกงบประมาณ
วิธีจัดหา หมายเหตุ

52 ม.ค.-ม.ีค.59 ครุภัณฑสํานักงาน

กองชาง แผนงานเคหะและชุมชน 17,000  -  - ตกลงราคา 15

 - ตูล็อกเกอร 18 ประตู จํานวน 1 หลัง กองชาง แผนงานเคหะและชุมชน 9,500  -  - ตกลงราคา 15

ครุภัณฑสํานักงาน

53 ม.ค.-ม.ีค.59  - โตะรับประทานอาหารสแตนเลสพรอมมานั่ง สวนการศกึษาฯ แผนงานการศกึษา 85,000  -  - ตกลงราคา 30

ขนาด 30x70x65 cm จํานวน 5 ชุดๆ ละ 17,000 บาท

54 ม.ค.-ม.ีค.59  - ตูล็อคเกอรเตี้ย 9 ประตู จํานวน 6 หลังๆ ละ 5,000 บาทสวนการศกึษาฯ แผนงานการศกึษา 30,000  -  - ตกลงราคา 15

55 ม.ค.-ม.ีค.59 ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

 - ปายแสดงแนวเขตตําบล ปายเหล็กแผน กองชาง แผนงานเคหะและชุมชน 54,000  -  - ตกลงราคา 15

อลูมิเนียมซิงค  ขนาด 1.2x2.4 เมตร ตามแบบ

อบต.กําหนด จํานวน 2 ปายๆ ละ 27,000 บาท

56 ม.ค.-ม.ีค.59 ครุภัณฑสํารวจ

 - เครื่องหาพิกัดดาวเทียม (จ.ีพ.เอส.) แบบ กองชาง แผนงานเคหะและชุมชน 25,000  -  - ตกลงราคา 15

คํานวณพ้ืนท่ีได

ราคากลางมาตรฐานคุรภัณฑของสํานักงบประมาณในปท่ีจัดซื้อ

 - เทปสายไฟวัดระยะทาง (50 เมตร) กองชาง แผนงานเคหะและชุมชน 5,000  -  - ตกลงราคา 15

57 ก.พ.-เม.ย.59 ครุภัณฑคอมพิวเตอร

 - เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับประมวลผลแบบที่ 1 กองคลัง แผนงานบริหารงานท่ัวไป 23,000  -  - ตกลงราคา 15

จํานวน 1 เครื่อง

 - ตูล็อกเกอร 12 ประตู จํานวน 2 หลังๆละ 8,500 บาท
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ชวงเวลา หนวยงาน กําหนด

ที่ตองเร่ิมจัดหา เจาของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท)ประเภทจํานวน (บาท) สงมอบ (วัน)
ลําดับที่ รายการ/จํานวน (หนวย)

เงินงบประมาณ เงนินอกงบประมาณ
วิธีจัดหา หมายเหตุ

 - เครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA จํานวน 1 กองคลัง แผนงานบริหารงานท่ัวไป 3,100  -  - ตกลงราคา 15

เครื่อง

เกณฑราคากลาง ตามที่กระทรวงเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารกําหนดในปที่จัดซื้อ

58 ก.พ.-เม.ย.59 ครุภัณฑคอมพิวเตอร

 - เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค สําหรับสํานักงาน กองชาง แผนงานเคหะและชุมชน 17,000  -  - ตกลงราคา 7

 จํานวน 1 เครื่อง คณุลักษณะพ้ืนฐานใหเปนไปตาม

เกณฑราคากลาง ตามที่กระทรวงเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารกําหนดในปที่จัดซื้อ

59 ก.พ.-เม.ย.59 ครุภัณฑคอมพิวเตอร สวนการศกึษาฯ แผนงานการศกึษา 19,000  -  - ตกลงราคา 15

 - เครื่องพิมพ Multifunction ชนิดเลเซอร/ชนิด LED

จํานวน 1 เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐานใหเปนไปตาม

เกณฑราคากลาง ตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสารกําหนดในปท่ีจัดซื้อ

60 ก.พ.-เม.ย..59 ครุภัณฑคอมพิวเตอร

 - เครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึก สวนสาธารณสุขฯ แผนงานสาธารณสุข 7,600  -  - ตกลงราคา 15

(Inkjet) จํานวน 1 เครื่อง

เกณฑราคากลาง ตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสารกําหนดในปท่ีจัดซื้อ

61 ก.พ.-เม.ย. 59 ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

 - รถบรรทุกขยะแบบอัดทาย ขนาด 6 ตัน 6 ลอ สวนสาธารณสุขฯ แผนงานสาธารณสุข 2,300,000  -  - e-Auction 60

ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา 6,000 ซีซี
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ชวงเวลา หนวยงาน กําหนด

ที่ตองเร่ิมจัดหา เจาของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท)ประเภทจํานวน (บาท) สงมอบ (วัน)
ลําดับที่ รายการ/จํานวน (หนวย)

เงินงบประมาณ เงนินอกงบประมาณ
วิธีจัดหา หมายเหตุ

คาที่ดินและสิ่งกอสราง

62 ก.พ.-เม.ย. 59  - คาบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งกอสราง สวนการศกึษาฯ แผนงานการศกึษา 60,000  -  - ตกลงราคา 15

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน ศูนยพัฒนาเด็กเลก็ อบต.

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบตัิราขการที่ไม

เขาลัษณะรายจายหมวดอื่นๆ

63 ม.ีค.-พ.ค.59  - คาใชจายในการสงเสริม สนับสนุนกิจกรรม  สํานักปลัด แผนงานสรางความเขมแข็ง 10,000  -  - ตกลงราคา 30

การจัดประชุมประชาคม จัดทําแผนชุมชน ของชุมชน

64  มี.ค. 59  -โครงการจัดกิจกรรมรวมงานประเพณี สวนการศกึษาฯ แผนงานการศาสนา 45,000  -  - ตกลงราคา 7

กินเขาค่ํา ของดีอําเภอสูงเนินประจําป 2559 วัฒนธรรมและนันทนาการ

65  เม.ย. 59  - โครงการจัดงานวันผูสูงอายุและวันครอบครัว สวนการศกึษาฯ แผนงานการศาสนา 90,000  -  - ตกลงราคา 7

วัฒนธรรมและนันทนาการ

66 เม.ย.-พ.ค.59  - โครงการแขงขันกีฬาตานยาเสพติด สวนการศกึษาฯ แผนงานการศาสนา 175,000     -  - ตกลงราคา 7

หนองตะไกเกมส วัฒนธรรมและนันทนาการ

67  พ.ค. 59  - โครงการสงเสริมพระพุทธศาสนาเทศกาล สวนการศกึษาฯ แผนงานการศาสนา 25,000  -  - ตกลงราคา 7

วิสาขบูชา วัฒนธรรมและนันทนาการ

68 พ.ค. - ก.ย. 59  - โครงการปองกันการตั้งครรภไมพรอมในวัยรุน สวนสาธารณสุขฯ แผนงานสาธารณสุข 30,000  -  - ตกลงราคา 7

69 พ.ค. - ก.ย. 59 แผนงานสาธารณสุข 250,000  -  - ตกลงราคา 7

70 พ.ค. - ก.ย. 59 สวนสาธารณสุขฯ แผนงานสาธารณสุข 30,000  -  - ตกลงราคา 7

71 ม.ิย.-ก.ค. 59  - โครงการสงเสริมคณุธรรมและจริยธรรม สวนการศกึษาฯ แผนงานการศาสนา 14,000  -  - ตกลงราคา 7

วัฒนธรรมและนันทนาการ

 - โครงการสงเสริมการอนุรักษทรัพยากรน้ํา การ

บําบัดน้ําเสียและการใชน้ําอยางประหยัด

 - โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสําหรับผูสูงอายุ

ตําบลหนองตะไก
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ชวงเวลา หนวยงาน กําหนด

ที่ตองเร่ิมจัดหา เจาของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท)ประเภทจํานวน (บาท) สงมอบ (วัน)
ลําดับที่ รายการ/จํานวน (หนวย)

เงินงบประมาณ เงนินอกงบประมาณ
วิธีจัดหา หมายเหตุ

72  ก.ค. 59  - โครงการจัดงานวันสงเสริมประเพณีเขาพรรษา สวนการศกึษาฯ แผนงานการศาสนา 25,000  -  - ตกลงราคา 7

วัฒนธรรมและนันทนาการ

73 ก.ค. - ก.ย. 59  - โครงการสงเสริมการอนุรักษทรัพยากร สวนสาธารณสุขฯ แผนงานสาธารณสุข 150,000  -  - ตกลงราคา 7

ธรรมชาติ สิ่งแวดลอม สําหรับเด็กและเยาวชน

ในตําบลหนองตะไก

74 ส.ค.-ก.ย.59 รายจายอื่น  สํานักปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป 20,000  -  - ตกลงราคา 45

 - เพ่ือจายเปนคาประเมินความพึงพอใจตอการ

ดําเนินงานประจําป 2559

 ลงชื่อ..........................................................ผูจัดทํา ลงชื่อ............................................................ผูรับผิดชอบ

            (นางเกศนิี   โกสินรรักษา)                            (นางนิภา     ฮะสูงเนิน)

                    นักวชิาการคลัง               ผูอํานวยการกองคลัง


