
แบบ  ผด. 1

ลําดับ ชวงเวลา กําหนด
ที่ ที่ตองเร่ิมจัดหา แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน (บาท) สงมอบ (วัน)
1 ต.ค.57-ก.ย.58 รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ แผนงานบริหารงานทั่วไป 300,000  -  - ตกลงราคา 7 ขออนุมัติ

 - เพ่ือจายเปนคาถายเอกสาร/คาเย็บหนังสือ จัดหาตาม
หรือเขาเลมหนังสือ คากําจัดสิ่งปฏิกูล / ความจําเปน
คาโฆษณาและเผยแพร/คาธรรมเนียมตางๆ / ตลอดป
คาจางเหมาบริการ/คาติดตั้งไฟฟา ประปา/
คาติดตั้งโทรศัพท/คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณ
ตางๆ /คาตรวจสอบท่ีสาธารณประโยชน/
คารังวัดท่ีดิน/คาปกแนวเขต ฯลฯ

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2558
ของ  สํานักงานปลัด   องคการบริหารสวนตําบลหนองตะไก

รายการ/จํานวน (หนวย) วิธีจัดหา หมายเหตุเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

คารังวัดท่ีดิน/คาปกแนวเขต ฯลฯ
2 ต.ค.57-ก.ย.58 รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ แผนงานบริหารงานทั่วไป 30,000  -  - ตกลงราคา 7

 - เพ่ือจายเปนคารับรองในการตอนรับบุคคล
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน/พิธีเปดอาคาร
ตางๆ /คาใชจายในพิธีการทางศาสนา/ รัฐพิธี
 - เพ่ือจายเปนคารับรองในการประชุมสภา
ทองถ่ินหรือคณะกรรมการ

3 รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราขการที่ไม
เขาลัษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ

ต.ค.57-ก.ย.58   - เพ่ือจายเปนคาพวงมาลัย ชอดอกไม กระเชา แผนงานบริหารงานทั่วไป 5,000  -  - ตกลงราคา 7 ขออนุมัติ
ดอกไมและพวงมาลาสําหรับวาระตางๆ/คาชดใช จัดหาตาม
คาเสียหายหรือคาใชสินไหมทดแทน ฯลฯ ความจําเปน
  - เพ่ือจายเปนคาใชจายในการเลือกตั้งผูบริหาร แผนงานบริหารงานทั่วไป 340,000  -  - ตกลงราคา 7 ตลอดป
และสมาชิก อบต.



ลําดับ ชวงเวลา กําหนด
ที่ ที่ตองเร่ิมจัดหา แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน (บาท) สงมอบ (วัน)

ต.ค.57-ก.ย.58  - คาใชจายในการทํากิจกรรมปองกันยาเสพติด แผนงานสรางความเขมแข็ง 30,000  -  - ตกลงราคา 7
สนับสนุนศูนยปฏิบัติการตอสูเพื่อเอาชนะยาเสพติด ของชุมชน
/การแกไขปญหา ตอตานและปองกันยาเสพ-
ติดในพ้ืนท่ี

ต.ค.57-ก.ย.58  - เพ่ือจายเปนคาใชจายในการปลูกปาเฉลิมพระ แผนงานการเกษตร 50,000  -  - ตกลงราคา 7 ตลอดป
เกียรติ/ปรับปรุงภูมิทัศนสองขางถนน/ปรับปรุง
ทัศนียภาพบริเวณโดยรอบท่ีทําการ อบต. สวน
สาธารณะประจําตําบล เนื่องในวันสําคัญตางๆ

พ.ย.57-ส.ค.58  - คาใชจายในการจัดโครงการเวทีเสวนาเพื่อสราง แผนงานสรางความเขมแข็ง 15,000  -  - ตกลงราคา 7
ความสุขอยางยั่งยืน ของชุมชน
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รายการ/จํานวน (หนวย) เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา หมายเหตุ

ความสุขอยางยั่งยืน ของชุมชน
พ.ย.57-ส.ค.58  - คาใชจายในการฝกอบรมและศึกษาดูงาน แผนงานสรางความเขมแข็ง 400,000  -  - ตกลงราคา 7

ดานการสงเสริมอาชีพ เศรษฐกิจพอเพียง ของชุมชน
การสรางความเขมแข็งของชุมชนใหกับผูนํา
ชุมชน สตรีแมบาน อสม. อสตร. เกษตรกร
และผูท่ีเก่ียวของ

พ.ย.57-ส.ค.58  - คาใชจายในการฝกอบรม สัมมนา ศึกษา แผนงานสรางความเขมแข็ง 350,000  -  - ตกลงราคา 7
ดูงานและพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ของชุมชน
ผูบริหาร สมาชิกสภา

ธ.ค. 57-เม.ย. 58  - เพ่ือจายเปนคาใชจายในการสงเสริม สนับ แผนงานการรักษาความสงบ 30,000  -  - ตกลงราคา 7 ขออนุมัติ
สนุน รณรงค ปองกันและแกไขปญหาดานการ ภายใน จัดหาตาม
จราจร ลดอุบัติเหตุทางถนน ความจําเปน

มี.ค.-พ.ค.58  - คาใชจายในการสงเสริม สนับสนุนกิจกรรม แผนงานสรางความเขมแข็ง 10,000  -  - ตกลงราคา 30
การจัดประชุมประชาคม จัดทําแผนชุมชน ของชุมชน



ลําดับ ชวงเวลา กําหนด
ที่ ที่ตองเร่ิมจัดหา แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน (บาท) สงมอบ (วัน)
4 ต.ค.57-ก.ย.58 คาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน แผนงานบริหารงานท่ัวไป 130,000  -  - ตกลงราคา 7

 - เพ่ือจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซม
ทรัพยสิน

5 ต.ค.57-ก.ย.58 คาวัสดุสํานักงาน แผนงานบริหารงานท่ัวไป 150,000  -  - ตกลงราคา 7
 - เพ่ือจายเปนคาซื้อของเครื่องใชตางๆ เชน
กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ตรายาง สิ่งพิมพ
ธงชาติ เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ
กุญแจในสํานักงาน ฯลฯ และอ่ืนๆ ที่เขาประเภท
รายจายนี้

6 ต.ค.57-ก.ย.58 คาวัสดุงานบานงานครัว แผนงานบริหารงานท่ัวไป 35,000  -  - ตกลงราคา 7
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รายการ/จํานวน (หนวย) เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา หมายเหตุ

6 ต.ค.57-ก.ย.58 คาวัสดุงานบานงานครัว แผนงานบริหารงานท่ัวไป 35,000  -  - ตกลงราคา 7
 - เพ่ือจายเปนคาแปรง ไมกวาด เขง กระติกน้ํา
แข็ง ถาด ผาปูโตะ แกวน้ํา จานรอง ถวยชาม
ชอนสอมฯลฯ และอ่ืนๆท่ีเขาประเภทรายจายนี้

7 ต.ค.57-ก.ย.58 คาวัสดุยานพาหนะและขนสง แผนงานบริหารงานท่ัวไป 60,000  -  - ตกลงราคา 7
 - เพ่ือจายเปนคาแบตเตอรี่ ยางนอก ยานใน
สายไมล เพลา ตลับลูกปน น้ํามันเบรก ฯลฯ

8 ต.ค.57-ก.ย.58 คาวัสดุน้ํามันเช้ือเพลิงและหลอลื่น แผนงานบริหารงานท่ัวไป 216,000  -  - ตกลงราคา 30 ขออนุมัติ
 - เพื่อจายเปนคาน้ํามันดีเซล น้ํามันกาด น้ํามันเบนซิน จัดหาตาม
น้ํามันเตา ถาน กาส แกสหุงตม น้ํามันเครื่อง ความจําเปน
น้ํามันจารบี ฯลฯ ตลอดป

9 ต.ค.57-ก.ย.58 คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร แผนงานบริหารงานท่ัวไป 35,000  -  - ตกลงราคา 30
 - เพื่อจายเปนคากระดาษเขียนโปสเตอร พูกันและสี
ฟลม เมมโมรี่การด ฟลมสไลด แถบบันทึกเสียง
หรือภาพ ฯลฯหรือภาพ ฯลฯ



ลําดับ ชวงเวลา กําหนด
ที่ ที่ตองเร่ิมจัดหา แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน (บาท) สงมอบ (วัน)
10 ต.ค.57-ก.ย.58 คาวัสดุคอมพิวเตอร แผนงานบริหารงานท่ัวไป 60,000  -  - ตกลงราคา 7 ขออนุมัติ

 - เพื่อจายเปนคาอุปกรณบันทึกขอมูล/เทปบันทึก จัดหาตาม
ขอมูล หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับคอมพิวเตอร / ความจําเปน
ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร/ ตลอดป
แผนกรองแสง/ กระดาษตอเนื่อง ฯลฯ

11 ต.ค.57-ก.ย.58 คาวัสดุการเกษตร แผนงานการเกษตร 50,000  -  - ตกลงราคา 7
 - เพ่ือจายเปนคาสารเคมีปองกันและกําจัดศัตรู
พืชและสัตว อาหารสัตว พันธุพืช ปุย พันธุสัตวปก
และสัตวน้ํา น้ําเชื้อ พันธุสัตว วัสดุเพาะชํา
อุปกรณในการขยายพันธุพืช เชน ใบมีด เชือก ฯลฯ
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รายการ/จํานวน (หนวย) เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา หมายเหตุ

อุปกรณในการขยายพันธุพืช เชน ใบมีด เชือก ฯลฯ
12 ส.ค.-ก.ย.58 รายจายอ่ืน แผนงานบริหารงานท่ัวไป 20,000  -  - ตกลงราคา 45

 - เพ่ือจายเปนคาประเมินความพึงพอใจตอการ
ดําเนินงานประจําป 2558

13 ต.ค.57-ก.ย.58 ครุภัณฑ
 - กลองโทรทัศนวงจรปด IP แบบมุมมองคงท่ี แผนงานบริหารงานท่ัวไป 100,000  -  - ตกลงราคา 30 จัดซื้อตาม
พรอมติดตั้งจํานวน 6 จุด คุณลักษณะพ้ืนฐาน ราคาทองตลาด

ใหเปนไปตามท่ีกระทรวงเทคดนดลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารกําหนดในปท่ีจัดซื้อ
 - เครื่องขยายเสียงรถยนต ไมคและลําโพงพรอม แผนงานบริหารงานท่ัวไป 30,000  -  - ตกลงราคา 30 จัดซื้อตาม
ติดตั้ง จํานวน 1 ชุด ราคาทองตลาด

 - เครื่องคอมพิวเตอร  สําหรับงานประมวลผล แผนงานบริหารงานท่ัวไป 44,000  -  - ตกลงราคา 7 จัดซื้อตาม
แบบที่ 2 จอขนาดไมนอยกวา 18 นิ้ว จํานวน 2 เคร่ือง ราคาทองตลาด

เครื่องละ 22,000 บาท



ลําดับ ชวงเวลา กําหนด
ที่ ที่ตองเร่ิมจัดหา แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน (บาท) สงมอบ (วัน)

 - เคร่ืองคอมพิวเตอรโนตบุค สําหรับงานประมวล แผนงานบริหารงานท่ัวไป 25,000  -  - ตกลงราคา 7 จัดซื้อตาม
ผล จํานวน 1 เครื่อง ราคาทองตลาด

 - เคร่ืองสํารองไฟ ขนาด 800 VA จํานวน 2 เคร่ือง แผนงานบริหารงานท่ัวไป 6,000  -  - ตกลงราคา 7 จัดซื้อตาม
ราคาทองตลาด

 - คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ แผนงานบริหารงานท่ัวไป 20,000  -  - ตกลงราคา 7 ขออนุมัติจัดหา
ตามความจําเปน

ตลอดป

รายการ/จํานวน (หนวย) เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา หมายเหตุ
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ลงชื่อ.......................................................... ผูจัดทํา ลงชื่อ.......................................................... ผูรับผิดชอบ
(นางสาววรกิจ   หมายเก้ือ) (นางสายพิณ   เอ่ียมอุไร)

           เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป    ปลัดองคการบริหารสวนตําบลหนองตะไก





แบบ  ผด. 1

ลําดับ ชวงเวลา กําหนด
ที่ ที่ตองเร่ิมจัดหา แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน (บาท) สงมอบ (วัน)
1 ต.ค.57-ก.ย.58 รายจายเพื่อใหไดมาซ่ึงบริการ แผนงานบริหารงานทั่วไป 30,000  -  - ตกลงราคา 7 ขออนุมัติ

 - เพ่ือจายเปนคาถายเอกสาร/คาเย็บหนังสือ จัดหาตาม
หรือเขาเลมหนังสือ คากําจัดสิ่งปฏิกูล / ความจําเปน
คาโฆษณาและเผยแพร/คาธรรมเนียมตางๆ / ตลอดป
คาจางเหมาบริการ/คาติดตั้งไฟฟา ประปา/
คาติดตั้งโทรศัพท/คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณ
ตางๆ /คาตรวจสอบท่ีสาธารณประโยชน/
คารังวัดท่ีดิน/คาปกแนวเขต ฯลฯ

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2558
ของ  กองคลัง  องคการบริหารสวนตําบลหนองตะไก

รายการ/จํานวน (หนวย) เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา หมายเหตุ

ตางๆ /คาตรวจสอบท่ีสาธารณประโยชน/
คารังวัดท่ีดิน/คาปกแนวเขต ฯลฯ

2  พ.ย.57-ม.ค.58 รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราขการที่ไม
เขาลัษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ
 - โครงการจัดทําแผนท่ีภาษีและทะเบียน แผนงานบริหารงานทั่วไป 100,000  -  - ตกลงราคา 60
ทรัพยสิน

2 ต.ค.57-ก.ย.58 คาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน แผนงานบริหารงานทั่วไป 15,000  -  - ตกลงราคา 7
 - เพ่ือจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซม
ทรัพยสิน

3 ต.ค.57-ก.ย.58 คาวัสดุสํานักงาน แผนงานบริหารงานทั่วไป 40,000  -  - ตกลงราคา 7 ขออนุมัติ
 - เพ่ือจายเปนคาซื้อของเครื่องใชตางๆ เชน จัดซื้อตาม
กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ตรายาง สิ่งพิมพ ราคาทอง
ธงชาติ เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ ตลาด
กุญแจในสํานักงาน ฯลฯ และอ่ืนๆ ที่เขาประเภท
รายจายนี้รายจายนี้



ลําดับ ชวงเวลา กําหนด
ที่ ที่ตองเร่ิมจัดหา แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน (บาท) สงมอบ (วัน)
4 ต.ค.57-ก.ย.58 คาวัสดุคอมพิวเตอร แผนงานบริหารงานทั่วไป 40,000  -  - ตกลงราคา 7

 - เพื่อจายเปนคาอุปกรณบันทึกขอมูล/เทปบันทึก
ขอมูล หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับคอมพิวเตอร /
ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร/
แผนกรองแสง/ กระดาษตอเนื่อง ฯลฯ

5 ต.ค.57-ก.ย.58 ครุภัณฑคอมพิวเตอร
 - เคร่ืองคอมพิวเตอรโนตบุค สําหรับสํานักงาน แผนงานบริหารงานทั่วไป 18,000  -  - ตกลงราคา 7
จํานวน 1 เคร่ือง
 - เครื่องสแกนเนอร สําหรับงานเก็บเอกสาร แผนงานบริหารงานทั่วไป 29,000  -  - ตกลงราคา 7

รายการ/จํานวน (หนวย) เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา หมายเหตุ

 -2-

 - เครื่องสแกนเนอร สําหรับงานเก็บเอกสาร แผนงานบริหารงานทั่วไป 29,000  -  - ตกลงราคา 7
แบบท่ี 2 จํานวน 1 เครื่อง
 - คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ แผนงานบริหารงานทั่วไป 5,000  -  - ตกลงราคา 7

 ลงชื่อ.......................................................... ผูจัดทํา ลงชื่อ............................................................ ผูรับผิดชอบ
(นางสาวธัญพร    ทับทิม) (นางนิภา     ฮะสูงเนิน)
นักวิชาการเงินและบัญชี               ผูอํานวยการกองคลัง
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แบบ  ผด.2

ชวงเวลา หนวยงาน กําหนด
ที่ตองเร่ิมจัดหา เจาของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน (บาท) สงมอบ (วัน)

1 ต.ค.57-ก.ย.58 รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ สํานักปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป 300,000  -  - ตกลงราคา 7 ขออนุมัติ
 - เพ่ือจายเปนคาถายเอกสาร/คาเย็บหนังสือ จัดหาตาม
หรือเขาเลมหนังสือ คากําจัดสิ่งปฏิกูล / ความจําเปน
คาโฆษณาและเผยแพร/คาธรรมเนียมตางๆ / ตลอดป
คาจางเหมาบริการ/คาติดตั้งไฟฟา ประปา/
คาติดตั้งโทรศัพท/คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณ
ตางๆ /คาตรวจสอบท่ีสาธารณประโยชน/
คารังวัดท่ีดิน/คาปกแนวเขต ฯลฯ

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2558
องคการบริหารสวนตําบลหนองตะไก

ลําดับที่ รายการ/จํานวน (หนวย) เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา หมายเหตุ

คารังวัดท่ีดิน/คาปกแนวเขต ฯลฯ
2 ต.ค.57-ก.ย.58 รายจายเพื่อใหไดมาซ่ึงบริการ กองคลัง แผนงานบริหารงานทั่วไป 30,000  -  - ตกลงราคา 7

 - เพ่ือจายเปนคาถายเอกสาร/คาเย็บหนังสือ
หรือเขาเลมหนังสือ คากําจัดสิ่งปฏิกูล /
คาโฆษณาและเผยแพร/คาธรรมเนียมตางๆ /
คาจางเหมาบริการ/คาติดตั้งไฟฟา ประปา/
คาติดตั้งโทรศัพท/คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณ
ตางๆ /คาตรวจสอบท่ีสาธารณประโยชน/
คารังวัดท่ีดิน/คาปกแนวเขต ฯลฯ

3 ต.ค.57-ก.ย.58 รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ กองชาง แผนงานเคหะและชุมชน 250,000  -  - ตกลงราคา 7
 - เพ่ือจายเปนคาถายเอกสาร/คาเย็บหนังสือ
หรือเขาเลมหนังสือ คากําจัดสิ่งปฏิกูล /
คาโฆษณาและเผยแพร/คาธรรมเนียมตางๆ /
คาจางเหมาบริการ/คาติดตั้งไฟฟา ประปา/
คาติดตั้งโทรศัพท/คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณ
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ชวงเวลา หนวยงาน กําหนด
ที่ตองเร่ิมจัดหา เจาของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน (บาท) สงมอบ (วัน)

ตางๆ /คาตรวจสอบท่ีสาธารณประโยชน/ ขออนุมัติ
คารังวัดท่ีดิน/คาปกแนวเขต ฯลฯ จัดหาตาม

4 ต.ค.57-ก.ย.58 รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ สวนการศึกษาฯ แผนงานการศึกษา 120,000  -  - ตกลงราคา 7 ความจําเปน
 - เพ่ือจายเปนคาถายเอกสาร/คาเย็บหนังสือ ตลอดป
หรือเขาเลมหนังสือ คากําจัดสิ่งปฏิกูล /
คาโฆษณาและเผยแพร/คาธรรมเนียมตางๆ /
คาจางเหมาบริการ/คาติดตั้งไฟฟา ประปา/
คาติดตั้งโทรศัพท/คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณ
ตางๆ /คาตรวจสอบท่ีสาธารณประโยชน/
คารังวัดท่ีดิน/คาปกแนวเขต ฯลฯ

ลําดับที่ รายการ/จํานวน (หนวย) เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา หมายเหตุ

คารังวัดท่ีดิน/คาปกแนวเขต ฯลฯ
5 ต.ค.57-ก.ย.58 รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ สวนสาธรณสุขฯ แผนงานสาธารณสุข 20,000  -  - ตกลงราคา 7

 - เพ่ือจายเปนคาถายเอกสาร/คาเย็บหนังสือ
หรือเขาเลมหนังสือ คากําจัดสิ่งปฏิกูล /
คาโฆษณาและเผยแพร/คาธรรมเนียมตางๆ /
คาจางเหมาบริการ/คาติดตั้งไฟฟา ประปา/
คาติดตั้งโทรศัพท/คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณ
ตางๆ /คาตรวจสอบท่ีสาธารณประโยชน/
คารังวัดท่ีดิน/คาปกแนวเขต ฯลฯ

6 ต.ค.57-ก.ย.58 รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ สํานักปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป 30,000  -  - ตกลงราคา 7
 - เพ่ือจายเปนคารับรองในการตอนรับบุคคล
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน/พิธีเปดอาคาร
ตางๆ /คาใชจายในพิธีการทางศาสนา/ รัฐพิธี
 - เพ่ือจายเปนคารับรองในการประชุมสภา
ทองถ่ินหรือคณะกรรมการ
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ชวงเวลา หนวยงาน กําหนด
ที่ตองเร่ิมจัดหา เจาของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน (บาท) สงมอบ (วัน)

7 ต.ค.57-ก.ย.58 รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ สวนการศึกษาฯ แผนงานการศึกษา 5,000  -  - ตกลงราคา 7 ขออนุมัติ
 - เพ่ือจายเปนคารับรองในการตอนรับบุคคล จัดหาตาม
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน/พิธีเปดอาคาร ความจําเปน
ตางๆ /คาใชจายในพิธีการทางศาสนา/ รัฐพิธี ตลอดป

8 รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราขการที่ไม
เขาลัษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ

ต.ค.57-ก.ย.58   - เพื่อจายเปนคาพวงมาลัย ชอดอกไม กระเชา สํานักปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป 5,000  -  - ตกลงราคา 7
ดอกไมและพวงมาลาสําหรับวาระตางๆ/คาชดใช
คาเสียหายหรือคาใชสินไหมทดแทน ฯลฯ
  - เพื่อจายเปนคาใชจายในการเลือกตั้งผูบริหาร สํานักปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป 340,000  -  - ตกลงราคา 7

ลําดับที่ รายการ/จํานวน (หนวย) เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา หมายเหตุ

  - เพื่อจายเปนคาใชจายในการเลือกตั้งผูบริหาร สํานักปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป 340,000  -  - ตกลงราคา 7
และสมาชิก อบต.

ต.ค.57-ก.ย.58  - คาใชจายในการทํากิจกรรมปองกันยาเสพติด สํานักปลัด แผนงานสรางความเขมแข็ง 30,000  -  - ตกลงราคา 7
สนับสนุนศูนยปฏิบัติการตอสูเพ่ือเอาชนะยาเสพติด ของชุมชน
/การแกไขปญหา ตอตานและปองกันยาเสพ-
ติดในพ้ืนท่ี

ต.ค.57-ก.ย.58  - เพื่อจายเปนคาใชจายในการปลูกปาเฉลิมพระ สํานักปลัด แผนงานการเกษตร 50,000  -  - ตกลงราคา 7
เกียรต/ิปรับปรุงภูมิทัศนสองขางถนน/ปรับปรุง
ทัศนียภาพบริเวณโดยรอบที่ทําการ อบต. สวน
สาธารณะประจําตําบล เนื่องในวันสําคัญตางๆ

พ.ย.57-ส.ค.58  - คาใชจายในการจัดโครงการเวทีเสวนาเพ่ือสราง สํานักปลัด แผนงานสรางความเขมแข็ง 15,000  -  - ตกลงราคา 7
ความสุขอยางยั่งยืน ของชุมชน

พ.ย.57-ส.ค.58  - คาใชจายในการฝกอบรมและศึกษาดูงาน สํานักปลัด แผนงานสรางความเขมแข็ง 400,000  -  - ตกลงราคา 7
ดานการสงเสริมอาชีพ เศรษฐกิจพอเพียง ของชุมชน
การสรางความเขมแข็งของชุมชนใหกับผูนํา
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ชวงเวลา หนวยงาน กําหนด
ที่ตองเร่ิมจัดหา เจาของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน (บาท) สงมอบ (วัน)
พ.ย.57-ส.ค.58  - คาใชจายในการฝกอบรม สัมมนา ศึกษา แผนงานสรางความเขมแข็ง 350,000  -  - ตกลงราคา 7

ดูงานและพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ของชุมชน
ผูบริหาร สมาชิกสภา

ธ.ค. 57-เม.ย. 58  - เพ่ือจายเปนคาใชจายในการสงเสริม สนับ สํานักปลัด แผนงานการรักษาความสงบ 30,000  -  - ตกลงราคา 7
สนุน รณรงค ปองกันและแกไขปญหาดานการ ภายใน
จราจร ลดอุบัติเหตุทางถนน

มี.ค.-พ.ค.58  - คาใชจายในการสงเสริม สนับสนุนกิจกรรม สํานักปลัด แผนงานสรางความเขมแข็ง 10,000  -  - ตกลงราคา 30
การจัดประชุมประชาคม จัดทําแผนชุมชน ของชุมชน

9 รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราขการที่ไม
เขาลัษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ

ลําดับที่ รายการ/จํานวน (หนวย) เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา หมายเหตุ

เขาลัษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ
 พ.ย.57-ม.ค.58  - โครงการจัดทําแผนท่ีภาษีและทะเบียน กองคลัง แผนงานบริหารงานทั่วไป 100,000  -  - ตกลงราคา 60

ทรัพยสิน
10 รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราขการที่ไม

เขาลัษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ
 พ.ย. 57  - โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง สวนการศึกษาฯ แผนงานการศาสนา 260,000  -  - ตกลงราคา 7

วัฒนธรรมและนันทนาการ
ม.ค.-58  - โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ สวนการศึกษาฯ แผนงานการศึกษา 70,000  -  - ตกลงราคา 7

วัฒนธรรมและนันทนาการ
มี.ค.-58  -โครงการจัดกิจกรรมรวมงานประเพณี สวนการศึกษาฯ แผนงานการศาสนา 50,000  -  - ตกลงราคา 7

กินเขาค่ํา ของดีอําเภอสูงเนินประจําป 2557 วัฒนธรรมและนันทนาการ
เม.ย.-58  - โครงการจัดงานวันผูสูงอายุและวันครอบครัว สวนการศึกษาฯ แผนงานการศาสนา 85,000  -  - ตกลงราคา 7

วัฒนธรรมและนันทนาการ
เม.ย.-พ.ค.58  - โครงการแขงขันกีฬาตานยาเสพติด หนองตะไกเกมสสวนการศึกษาฯ แผนงานการศาสนา 170,000  -  - ตกลงราคา 7

วัฒนธรรมและนันทนาการ
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ชวงเวลา หนวยงาน กําหนด
ที่ตองเร่ิมจัดหา เจาของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน (บาท) สงมอบ (วัน)
มิ.ย.-ก.ค. 58  - โครงการสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรม สวนการศึกษาฯ แผนงานการศาสนา 18,000  -  - ตกลงราคา 7

วัฒนธรรมและนันทนาการ
ก.ค.-58  - โครงการจัดงานวันสงเสริมประเพณีเขาพรรษาสวนการศึกษาฯ แผนงานการศาสนา 25,000  -  - ตกลงราคา 7

วัฒนธรรมและนันทนาการ
11 รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราขการที่ไม

เขาลัษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ
ต.ค. 57-ม.ค. 58 - โครงการสงเคราะหผาหมกันหสาวสําหรับ สวนสาธารณสุขฯ แผนงานสาธารณสุข 98,400  -  - ตกลงราคา 7

ผูประสบปญหาและดอยโอกาส
ม.ค. - ก.ย. 58  - โครงการชุมชนสะอาดปราศจากยุงลาย สวนสาธารณสุขฯ แผนงานสาธารณสุข 210,000  -  - ตกลงราคา 7

ปลอดภัยจากไขเลือดออก

ลําดับที่ รายการ/จํานวน (หนวย) เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา หมายเหตุ

ปลอดภัยจากไขเลือดออก
ม.ค. - ก.ย. 58  - โครงการสงเสริมการจัดการขยะในครัวเรือน สวนสาธารณสุขฯ แผนงานสาธารณสุข 210,000  -  - ตกลงราคา 7

และในเขตตําบลหนองตะไก
ม.ค. - ก.ย. 58  - โครงการสงเสริมการอนุรักษทรัพยากร สวนสาธารณสุขฯ แผนงานสาธารณสุข 142,000  -  - ตกลงราคา 7

ธรรมชาติ สิ่งแวดลอม สําหรับเด็กและเยาวชน
ในตําบลหนองตะไก

ก.พ. - พ.ค. 58  - โครงการรณรงคและปองกันโรคพิษสุนัขบา สวนสาธารณสุขฯ แผนงานสาธารณสุข 85,000  -  - ตกลงราคา 7
พ.ค. - ก.ย. 58  - โครงการปองกันการตั้งครรภไมพรอมในวัยรุน สวนสาธารณสุขฯ แผนงานสาธารณสุข 30,000  -  - ตกลงราคา 7
พ.ค. - ก.ย. 58  - โครงการเยี่ยมแม แลลูก ผูกรัก สวนสาธารณสุขฯ แผนงานสาธารณสุข 83,000  -  - ตกลงราคา 7

12 ต.ค.57-ก.ย.58 คาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน สวนสาธารณสุขฯ แผนงานสาธารณสุข 20,000  -  - ตกลงราคา 7 ขออนุมัติ
13 ต.ค.57-ก.ย.58 คาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน สํานักปลัด แผนงานบริหารงานท่ัวไป 130,000  -  - ตกลงราคา 7 จัดหาตาม

 - เพ่ือจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซม ความจําเปน
ทรัพยสิน ตลอดป
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ชวงเวลา หนวยงาน กําหนด
ที่ตองเร่ิมจัดหา เจาของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน (บาท) สงมอบ (วัน)

14 ต.ค.57-ก.ย.58 คาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน กองคลัง แผนงานบริหารงานทั่วไป 15,000  -  - ตกลงราคา 7 ขออนุมัติ
 - เพ่ือจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซม จัดหาตาม
ทรัพยสิน ความจําเปน

15 ต.ค.57-ก.ย.58 คาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน กองชาง แผนงานเคหะและชุมชน 250,000  -  - ตกลงราคา 30 ตลอดป
 - เพ่ือจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซม
ทรัพยสิน คาซอมแซท่ีดินและสิ่งกอสราง เชน
บอบาดาล ถนน ประปา อาคารฯลฯ และ
อ่ืนๆท่ีเขารายจายประเภทรายจายนี้

16 ต.ค.57-ก.ย.58 คาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน สวนการศึกษาฯ แผนงานการศึกษา 20,000  -  - ตกลงราคา 8
 - เพ่ือจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซม

ลําดับที่ รายการ/จํานวน (หนวย) เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา หมายเหตุ

 - เพ่ือจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซม
ทรัพยสิน

17 ต.ค.57-ก.ย.58 คาวัสดุสํานักงาน สํานักปลัด แผนงานบริหารงานท่ัวไป 150,000  -  - ตกลงราคา 7
 - เพ่ือจายเปนคาซื้อของเครื่องใชตางๆ เชน
กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ตรายาง สิ่งพิมพ
ธงชาติ เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ
กุญแจในสํานักงาน ฯลฯ และอ่ืนๆ ที่เขาประเภท
รายจายนี้

18 ต.ค.57-ก.ย.58 คาวัสดุสํานักงาน กองคลัง แผนงานบริหารงานทั่วไป 40,000  -  - ตกลงราคา 7
 - เพ่ือจายเปนคาซื้อของเครื่องใชตางๆ เชน
กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ตรายาง สิ่งพิมพ
ธงชาติ เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ
กุญแจในสํานักงาน ฯลฯ และอ่ืนๆ ที่เขาประเภท
รายจายนี้
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ชวงเวลา หนวยงาน กําหนด
ที่ตองเร่ิมจัดหา เจาของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน (บาท) สงมอบ (วัน)

19 ต.ค.57-ก.ย.58 คาวัสดุสํานักงาน กองชาง แผนงานเคหะและชุมชน 50,000  -  - ตกลงราคา 7
 - เพ่ือจายเปนคาซื้อของเครื่องใชตางๆ เชน ขออนุมัติ
กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ตรายาง สิ่งพิมพ จัดหาตาม
ธงชาติ เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ ความจําเปน
กุญแจในสํานักงาน ฯลฯ และอ่ืนๆที่เขาลักษณะ ตลอดป
รายจายประเภทนี้

20 ต.ค.57-ก.ย.58 คาวัสดุสํานักงาน สวนการศึกษาฯ แผนงานการศึกษา 100,000  -  - ตกลงราคา 7
 - เพ่ือจายเปนคาซื้อของเครื่องใชตางๆ เชน กระดาษ
 หมึก ดินสอ ปากกา ตรายาง สิ่งพิมพ ธงชาติ เครื่อง
ตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจในสํานักงาน ฯลฯ

ลําดับที่ รายการ/จํานวน (หนวย) เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา หมายเหตุ

ตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจในสํานักงาน ฯลฯ
21 ต.ค.56-ก.ย.57 คาวัสดุสํานักงาน สวนสาธารณสุขฯ แผนงานสาธารณสุข 5,000  -  - ตกลงราคา 7

 - เพ่ือจายเปนคาซื้อของเครื่องใชตางๆ เชน
กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ตรายาง สิ่งพิมพ
คลิป ซอง ที่ถูพื้น น้ําดื่มสําหรับบริการประชา-
ชนในสํานักงาน เคร่ืองตัดกระดาษ เคร่ืองเย็บ
กระดาษ กุญแจ ฯลฯ

22 ต.ค.57-ก.ย.58 คาวัสดุงานบานงานครัว สํานักปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป 35,000  -  - ตกลงราคา 7
 - เพื่อจายเปนคาแปรง ไมกวาด เขง กระติกน้ํา
แข็ง ถาด ผาปูโตะ แกวน้ํา จานรอง ถวยชาม
ชอนสอมฯลฯ และอ่ืนๆที่เขาประเภทรายจายนี้

23 ต.ค.57-ก.ย.58 คาวัสดุงานบานงานครัว สวนการศึกษาฯ แผนงานการศึกษา 20,000  -  - ตกลงราคา 7
 - เพื่อจายเปนคาแปรง ไมกวาด เขง กระติกน้ํา (งานบริหารงานท่ัวไป)
แข็ง ถาด ผาปูโตะ แกวน้ํา จานรอง ถวยชาม
ชอนสอมฯลฯ และอ่ืนๆที่เขาประเภทรายจายนี้
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ชวงเวลา หนวยงาน กําหนด
ที่ตองเร่ิมจัดหา เจาของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน (บาท) สงมอบ (วัน)

 - เพื่อจายเปนคาแปรง ไมกวาด เขง กระติกน้ํา แผนงานการศึกษา 20,000  -  - ตกลงราคา 7
แข็ง ถาด ผาปูโตะ แกวน้ํา จานรอง ถวยชาม (งานระดับกอนวัยเรียน) ขออนุมัติ
ชอนสอมฯลฯ และอ่ืนๆที่เขาประเภทรายจายนี้ จัดหาตาม
(สําหรับใชในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก) ความจําเปน

24 ต.ค.57-ก.ย.58 อาหารเสริมนม สวนการศึกษาฯ แผนงานการศึกษา 996,800  -  - กรณีพิเศษ 30 ตลอดป
 - เพ่ือจายเปนคาอาหารเสริม(นม) สําหรับ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 7บาท/คน/วัน จํานวน 280 วัน
 - เพ่ือจายเปนคาอาหารเสริม(นม) สําหรับ
นักเรียน 5 โรงเรียน จํานวน 260 วัน 7บาท/คน/วัน

ต.ค.57-ก.ย.58  - อาหารกลางวันสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สวนการศึกษาฯ แผนงานการศึกษา 560,000  -  - สอบราคา 30

ลําดับที่ รายการ/จํานวน (หนวย) เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา หมายเหตุ

ต.ค.57-ก.ย.58  - อาหารกลางวันสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สวนการศึกษาฯ แผนงานการศึกษา 560,000  -  - สอบราคา 30
20 บาท/คน/วัน จํานวน 280 วัน

25 ต.ค.57-ก.ย.58 คาวัสดุยานพาหนะและขนสง สํานัดปลัด แผนงานบริหารงานท่ัวไป 60,000  -  - ตกลงราคา 7
 - เพ่ือจายเปนคาแบตเตอรี่ ยางนอก ยานใน
สายไมล เพลา ตลับลูกปน น้ํามันเบรก ฯลฯ

26 ต.ค.57-ก.ย.58 คาวัสดุยานพาหนะและขนสง กองชาง แผนงานเคหะและชุมชน 15,000  -  - ตกลงราคา 7
 - เพ่ือจายเปนคาแบตเตอรี่ ยางนอก ยานใน
สายไมล เพลา ตลับลูกปน น้ํามันเบรก ฯลฯ

27 ต.ค.57-ก.ย.58 คาวัสดุไฟฟาและวิทยุ กองชาง แผนงานเคหะและชุมชน 200,000  -  - ตกลงราคา 30
 - เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ
เชน หลอดไฟฟา สวิตซไฟฟา เทปพันสายไฟ-
ฟา ฟวส ปลั๊กไฟฟา สายอากาศ หรือสายอา-
กาศสําหรับวิทยุ และอ่ืนๆท่ีเขารายจาย
ประเภทนี้
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ชวงเวลา หนวยงาน กําหนด
ที่ตองเร่ิมจัดหา เจาของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน (บาท) สงมอบ (วัน)

28 ต.ค.56-ก.ย.57 คาวัสดุกอสราง กองชาง แผนงานเคหะและชุมชน 300,000  -  - ตกลงราคา 7
 - เพื่อจายเปนคาไมตางๆ น้ํามันทาไม ทินเนอร
สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต ปูนขาว ทราย ขออนุมัติ
อิฐหรือซีเมนตบลอก กระเบื้อง ฯลฯ จัดหาตาม

29 ต.ค.57-ก.ย.58 คาวัสดุน้ํามันเช้ือเพลิงและหลอลื่น ความจําเปน
 - เพ่ือจายเปนคานํ้ามันดีเซล นํ้ามันกาด นํ้ามันเบนซิน สํานัดปลัด แผนงานบริหารงานท่ัวไป 216,000  -  - ตกลงราคา 30 ตลอดป
น้ํามันเตา ถาน กาส แกสหุงตม น้ํามันเครื่อง
น้ํามันจารบี ฯลฯ

30 ต.ค.57-ก.ย.58 คาวัสดุน้ํามันเช้ือเพลิงและหลอลื่น กองชาง แผนงานเคหะและชุมชน 168,000  -  - ตกลงราคา 30
 - เพ่ือจายเปนคาน้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน

ลําดับที่ รายการ/จํานวน (หนวย) เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา หมายเหตุ

 - เพ่ือจายเปนคาน้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน
น้ํามันเครื่อง น้ํามันจารบี กาซและอ่ืนๆ ท่ีเขา
ประเภทรายจายนี้

31 ต.ค.57-ก.ย.58 คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร สํานัดปลัด แผนงานบริหารงานท่ัวไป 35,000  -  - ตกลงราคา 30
 - เพ่ือจายเปนคากระดาษเขียนโปสเตอร พูกันและสี
ฟลม เมมโมร่ีการด ฟลมสไลด แถบบันทึกเสียง
หรือภาพ ฯลฯ

32 ต.ค.57-ก.ย.58 คาวัสดุคอมพิวเตอร สํานัดปลัด แผนงานบริหารงานท่ัวไป 60,000  -  - ตกลงราคา 7
 - เพื่อจายเปนคาอุปกรณบันทึกขอมูล/เทปบันทึก
ขอมูล หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับคอมพิวเตอร /
ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร/
แผนกรองแสง/ กระดาษตอเนื่อง ฯลฯ

33 ต.ค.57-ก.ย.58 คาวัสดุคอมพิวเตอร กองคลัง แผนงานบริหารงานทั่วไป 40,000  -  - ตกลงราคา 7
 - เพื่อจายเปนคาอุปกรณบันทึกขอมูล/เทปบันทึก
ขอมูล หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับคอมพิวเตอร /
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ชวงเวลา หนวยงาน กําหนด
ที่ตองเร่ิมจัดหา เจาของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน (บาท) สงมอบ (วัน)

ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร/
แผนกรองแสง/ กระดาษตอเนื่อง ฯลฯ

34 ต.ค.57-ก.ย.58 คาวัสดุคอมพิวเตอร กองชาง แผนงานเคหะและชุมชน 25,000  -  - ตกลงราคา 7 ขออนุมัติ
 - เพ่ือจายเปนคาอุปกรณบันทึกขอมูล/เทปบันทึก จัดหาตาม
ขอมูล หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับคอมพิวเตอร / ความจําเปน
ตลับผงหมึกสําหรับเคร่ืองพิมพแบบเลเซอร/ ตลอดป
แผนกรองแสง/ กระดาษตอเนื่อง ฯลฯ

35 ต.ค.57-ก.ย.58 คาวัสดุคอมพิวเตอร สวนการศึกษาฯ แผนงานการศึกษา 20,000  -  - ตกลงราคา 7
 - เพื่อจายเปนคาอุปกรณบันทึกขอมูล/เทปบันทึก
ขอมูล หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับคอมพิวเตอร /

ลําดับที่ รายการ/จํานวน (หนวย) เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา หมายเหตุ

ขอมูล หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับคอมพิวเตอร /
ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร/
แผนกรองแสง/ กระดาษตอเนื่อง ฯลฯ

36 ต.ค.57-ก.ย.58 คาวัสดุการเกษตร สํานักปลัด แผนงานการเกษตร 50,000  -  - ตกลงราคา 7
 - เพ่ือจายเปนคาสารเคมีปองกันและกําจัดศัตรู
พืชและสัตว อาหารสัตว พันธุพืช ปุย พันธุสัตวปก
และสัตวน้ํา น้ําเชื้อ พันธุสัตว วัสดุเพาะชํา
อุปกรณในการขยายพันธุพืช เชน ใบมีด เชือก ฯลฯ

37  เม.ย. 2558 คาวัสดุกีฬา สวนการศึกษาฯ แผนงานการศาสนา 100,000  -  - ตกลงราคา 7
 - เพ่ือจายเปนคาวัสดุกีฬาสําหรับเด็ก เยาวชน วัฒนธรรมและนันทนาการ
ประชาชน เชน ลูกฟุตบอล ตะกรอ ปงปอง
วอลเลยบอล ฯลฯ

38 ส.ค.-ก.ย.58 รายจายอ่ืน สํานักปลัด แผนงานบริหารงานท่ัวไป 20,000  -  - ตกลงราคา 45
 - เพื่อจายเปนคาประเมินความพึงพอใจตอการ
ดําเนินงานประจําป 2558
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ชวงเวลา หนวยงาน กําหนด
ที่ตองเร่ิมจัดหา เจาของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน (บาท) สงมอบ (วัน)

39 ต.ค.57-ก.ย.58 ครุภัณฑ จัดซื้อตาม
 - กลองโทรทัศนวงจรปด IP แบบมุมมองคงที่ สํานักปลัด แผนงานบริหารงานท่ัวไป 100,000  -  - ตกลงราคา 30 ราคาทองตลาด

พรอมติดตั้งจํานวน 6 จุด คุณลักษณะพ้ืนฐาน
ใหเปนไปตามท่ีกระทรวงเทคดนดลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารกําหนดในปท่ีจัดซื้อ
 - เคร่ืองขยายเสียงรถยนต ไมคและลําโพงพรอม สํานักปลัด แผนงานบริหารงานท่ัวไป 30,000  -  - ตกลงราคา 30
ติดตั้ง จํานวน 1 ชุด
 - เคร่ืองคอมพิวเตอร  สําหรับงานประมวลผล สํานักปลัด แผนงานบริหารงานท่ัวไป 44,000  -  - ตกลงราคา 7
แบบที่ 2 จอขนาดไมนอยกวา 18 นิ้ว จํานวน 2
เครื่อง เครื่องละ 22,000 บาท

ลําดับที่ รายการ/จํานวน (หนวย) เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา หมายเหตุ

เครื่อง เครื่องละ 22,000 บาท
 - เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค สําหรับงานประมวล สํานักปลัด แผนงานบริหารงานท่ัวไป 25,000  -  - ตกลงราคา 7
ผล จํานวน 1 เครื่อง
 - เครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA จํานวน 2 เครื่อง สํานักปลัด แผนงานบริหารงานท่ัวไป 6,000  -  - ตกลงราคา 7
 - คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ สํานักปลัด แผนงานบริหารงานท่ัวไป 20,000  -  - ตกลงราคา 7

40 ต.ค.57-ก.ย.58 ครุภัณฑคอมพิวเตอร
 - เคร่ืองคอมพิวเตอรโนตบุค สําหรับสํานักงาน กองคลัง แผนงานบริหารงานทั่วไป 18,000  -  - ตกลงราคา 7
จํานวน 1 เคร่ือง
 - เครื่องสแกนเนอร สําหรับงานเก็บเอกสาร กองคลัง แผนงานบริหารงานทั่วไป 29,000  -  - ตกลงราคา 7
แบบท่ี 2 จํานวน 1 เครื่อง
 - คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ กองคลัง แผนงานบริหารงานทั่วไป 5,000  -  - ตกลงราคา 7

41 ต.ค.57-ก.ย.58 ครุภัณฑคอมพิวเตอร สวนสาธารณสุขฯ แผนงานสาธารณสุข 25,000  -  - ตกลงราคา 7
 - เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค สําหรับงานประมวล
ผล จํานวน 1 เครื่อง
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ชวงเวลา หนวยงาน กําหนด
ที่ตองเร่ิมจัดหา เจาของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน (บาท) สงมอบ (วัน)

42 ต.ค.57-ก.ย.58 ครุภัณฑคอมพิวเตอร จัดซื้อตาม
 - เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค สําหรับงานประมวล กองชาง แผนงานเคหะและชุมชน 25,000  -  - ตกลงราคา 7 ราคาทองตลาด

ผล จํานวน 1 เครื่อง
 - เครื่องพิมพแบบฉีดหมึก(Inkjet Printer) จํานวน แผนงานเคหะและชุมชน 8,500  -  - ตกลงราคา 7
 1 เครื่อง

43 ก.พ.-มี.ค.58 ครุภัณฑสํานักงาน กองชาง แผนงานเคหะและชุมชน 16,900  -  - ตกลงราคา 15
 - ตูเอกสาร 2 บานเลื่อน จํานนว 2 ตู ๆละ8,450 บาท

44 ม.ค.-มี.ค.58 ครุภัณฑสํานักงาน สวนการศึกษาฯ แผนงานการศึกษา 85,000  -  - ตกลงราคา 30
 - โตะรับประทานอาหารสแตนเลสพรอมมานั่ง
ขนาด 30x70x65 cm จํานวน 5 ชุดๆ ละ 17,000 บาท

ลําดับที่ รายการ/จํานวน (หนวย) เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา หมายเหตุ

ขนาด 30x70x65 cm จํานวน 5 ชุดๆ ละ 17,000 บาท
45 ต.ค.57-ก.ย.58 ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

 - กลองถายภาพน่ิง ระบบดิจิตตอล จํานวน 1 เครื่อง กองชาง แผนงานเคหะและชุมชน 7,000  -  - ตกลงราคา 15
คุณลักษณะพ้ืนฐานใหเปนไปตามเกณฑราคากลาง
มาตรฐานคุรภัณฑของสํานักงบประมาณในปท่ีจัดซื้อ
 - ปายแสดงแนวเขตตําบล ปายเหล็กแผน กองชาง แผนงานเคหะและชุมชน 50,000  -  - ตกลงราคา 15
อลูมิเนียมซิงค  ขนาด 1.2x2.4 เมตร ตามแบบ
อบต.กําหนด จํานวน 2 ปายๆ ละ 25,000 บาท

46 ต.ค.57-ก.ย.58 ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร สวนการศึกษาฯ แผนงานการศึกษา 30,000  -  - ตกลงราคา 15
 - โทรทัศน แอลซีดี ขนาด 46 น้ิว จํานวน 1 เครื่อง
คุณลักษณะพ้ืนฐานใหเปนไปตามเกณฑราคากลาง
มาตรฐานคุรภัณฑของสํานักงบประมาณในปท่ีจัดซื้อ

47 ต.ค.57-ก.ย.58 ครุภัณฑสํารวจ กองชาง แผนงานเคหะและชุมชน 34,000  -  - ตกลงราคา 15
 - กลองวัดระดับ ขนาดกําลังขยาย 30 เทา
จํานวน 1ชุด คุณลักษณะพ้ืนฐานใหเปนไปตามเกณฑ
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ชวงเวลา หนวยงาน กําหนด
ที่ตองเร่ิมจัดหา เจาของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน (บาท) สงมอบ (วัน)

ราคากลางมาตรฐานคุรภัณฑของสํานักงบประมาณในปท่ีจัดซื้อ
 - เทปวัดระยะทางชนิดเหล็กเคลือบไนลอน กองชาง แผนงานเคหะและชุมชน 4,500  -  - ตกลงราคา 15

48 ต.ค.57-ก.ย.58 ครุภัณฑกอสราง กองชาง แผนงานเคหะและชุมชน 9,500  -  - ตกลงราคา 7
 - แบบหลอคอนกรีตทรงลูกบาศก ขนาด จัดซื้อตาม
 15x15x15 cm. จํานวน 1 ชุด ราคาทองตลาด

ต.ค.57-ก.ย.58 คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ กองชาง แผนงานเคหะและชุมชน 5,000  -  - ตกลงราคา 7
ต.ค.57-ก.ย.58 คาบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งกอสราง กองชาง แผนงานเคหะและชุมชน 200,000  -  - ตกลงราคา 15

49 คาท่ีดินและสิ่งกอสราง
ธค.57 -กย.58  - โครงการกาอสรางอาคารเอนกประสงค กองชาง แผนงานอุตสาหกรรม 480,000  -  - สอบราคา 90

บานหัวนา หมูท่ี 11 ขนาดกวาง 10 เมตร และการโยธา

ลําดับที่ รายการ/จํานวน (หนวย) เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา หมายเหตุ

บานหัวนา หมูท่ี 11 ขนาดกวาง 10 เมตร และการโยธา
ยาว 12 เมตร คิดเปนพ้ืนท่ี 120 ตารางเมตร
ตามแบบ อบต.กําหนด พรอมปายโครงการ
 จํานวน 1 แหง

ธค.57 - กย.58 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กองชาง แผนงานอุตสาหกรรม 270,000  -  - สอบราคา 60
บานสวนปา หมูท่ี 9 สายทางหนา ศพด. และการโยธา
ถึง บานนายจร ขนาดผิวจราจรกวาง5 เมตร
ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร คิดเปน
พ้ืนท่ี ไมนอยกวา 500 ตารางเมตร ไหลทาง
หินคลุกขางละ 0.50 เมตร หนา 0.15 เมตร
ตามแบบ อบต.กําหนดพรอมปายโครงการ

ธค.57 - กย.58 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กองชาง แผนงานอุตสาหกรรม 310,000  -  - สอบราคา 60
บานหนองพยอม หมูท่ี 6 และการโยธา
สายท่ี 1 สายซอยบานนางทองเจือ
ขนาดผิวจราจรกวาง 3 เมตร ยาว 60 เมตร
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ชวงเวลา หนวยงาน กําหนด
ที่ตองเร่ิมจัดหา เจาของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน (บาท) สงมอบ (วัน)

หนา 0.15 เมตร คิดเปนพ้ืนท่ีไมนอยกวา
180 ตารางเมตร
สายท่ี 2 สายซอยบานนายอุม
ขนาดผิวจราจรกวาง 3 เมตร ยาว 35เมตร
หนา 0.15 เมตร คิดเปนพ้ืนท่ีไมนอยกวา
105 ตารางเมตร
สายท่ี 3 สายซอยบานนายหวาน
ขนาดผิวจราจรกวาง 3 ยาว 35 เมตร
หนา 0.15 เมตร คิดเปนพ้ืนท่ีไมนอยกวา
105 ตารางเมตร

ลําดับที่ รายการ/จํานวน (หนวย) เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา หมายเหตุ

105 ตารางเมตร
สายท่ี 4 สายซอยบานนายอน
ขนาดผิวจราจรกวาง 3 เมตร ยาว 25 เมตร
หนา 0.15 เมตร คิดเปนพ้ืนท่ีไมนอยกวา
75 ตารางเมตร
สายท่ี 5 สายซอยบานนายอุม
ขนาดผิวจราจรกวาง 3 เมตร ยาว 50 เมตร
คิดเปนพ้ืนท่ีไมนอยกวา 150 ตารางเมตร
ตามแบบ อบต.กําหนดพรอมปานโครงการ

ธค.57-กย.58 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กองชาง แผนงานอุตสาหกรรม 258,000  -  - สอบราคา 60
บานหนองแวง หมูท่ี 5 สายบานนางนุช ถึง และการโยธา
บานนายสอด ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร
ยาว 120 เมตร หนา0.15 เมตร คิดเปนพ้ืนท่ี
ไมนอยกวา 600 ตารางเมตร ตามแบบ
อบต.กําหนด พรอมปายโครงการ
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ชวงเวลา หนวยงาน กําหนด
ที่ตองเร่ิมจัดหา เจาของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน (บาท) สงมอบ (วัน)
ธค.57-กย.58 โครงการกอสรางระบบกรองน้ําบาดาล กองชาง แผนงานอุตสาหกรรม 470,000  -  - สอบราคา 60

บานสองครเหนือ หมูท่ี 10 ดําเนินการ และการโยธา
กอสรางระบบกรองน้ําบาดาลขนาด 10
ลูกบาศกเมตร /ชั่วโมงพรอมระบบสงน้ําดิบ
ตามแบบ อบต.กําหนดพรอมปานโครงการ

ธค.57- กย.58 โครงการกอสรางระบบกรองน้ําผิวดิน กองชาง แผนงานอุตสาหกรรม 450,000  -  - สอบราคา 60
บานโสกจาน หมูท่ี 7 ดําเนินการ และการโยธา
กอสรางระบบกรองน้ําผิวดินขนาด 10
ลูกบาศกเมตร /ชั่วโมง ตามแบบ อบต.
กําหนดพรอมปานโครงการ

รายการ/จํานวน (หนวย) เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา หมายเหตุ

กําหนดพรอมปานโครงการ
ธค.57- กย.58 โครงการขุดลอกสระเก็บน้ําโสกน้ําขาว กองชาง แผนงานอุตสาหกรรม 363,000  -  - สอบราคา 60

บานกุดขม้ิน หมูท่ี 3 ดําเนินการขุดลอก และการโยธา
ขนาดกวาง 50 เมตร ยาว 100 เมตร ลึก
2 เมตร ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา 10,000
ลูกบาศกเมตร ตามแบบ อบต.กําหนดพรอม
ปายโครงการ

 ลงชื่อ.......................................................... ผูจัดทํา ลงชื่อ............................................................ ผูรับผิดชอบ
(นางสาวธัญพร    ทับทิม) (นางนิภา     ฮะสูงเนิน)
    เจาหนาท่ีพัสดุ              หัวหนาเจาหนาท่ีพัสดุ
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