
ล าดับ ช่วงเวลา หน่วยงาน ก าหนด
ทีต้่องเร่ิมจักหา จ านวน ส่งมอบ

(บาท) (วนั)
ค่าใช้สอย แผนงานบริหารงานทัว่ไป ขออนุมัติ

1  ต.ค. 60 - ก.ย. 61 รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ ส านักงานปลัด งานบริหารทัว่ไป 200,000   เฉพาะเจาะจง 15 จัดหาตาม
2  ต.ค. 60 - ก.ย. 61 ค่ารับรองและพิธกีาร ส านักงานปลัด 100,000   เฉพาะเจาะจง 7 ความจ าเป็น
3  ต.ค. 60 - ก.ย. 61 ค่าเล้ียงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น ส านักงานปลัด 20,000      เฉพาะเจาะจง 7 ตลอดปี
4  ต.ค. 60 - ก.ย. 61 ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธแีละวนัส าคัญต่างๆ ส านักงานปลัด 100,000   เฉพาะเจาะจง 7

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 

5  ต.ค. 60 - ก.ย. 61 ค่าใช้จ่ายในการอบรม สัมมนา เดินทางไปราชการ ส านักงานปลัด 100,000   เฉพาะเจาะจง 7
6  ต.ค. 60 - ก.ย. 61 ค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ัง ส านักงานปลัด 400,000   เฉพาะเจาะจง 15
7  ธ.ค. 60 - ม.ค. 61 โครงการ อบต.ต้านภัยหนาว ส านักงานปลัด 50,000      เฉพาะเจาะจง 7
8  ส.ค. 61 - ก.ย. 61 โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ส านักงานปลัด 30,000      เฉพาะเจาะจง 7
9  ส.ค. 61 - ก.ย. 61 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่นและพนักงานจ้าง ส านักงานปลัด 30,000      เฉพาะเจาะจง 7

10  ต.ค. 60 - ก.ย. 61 โครงการจัดสัมมนาเพิม่พูนความรู้เสริมสร้างทักษะ และสร้างความสมาน ส านักงานปลัด 500,000   เฉพาะเจาะจง 7
11  ต.ค. 60 - ก.ย. 61 โครงการรับเสด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟูาจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี ส านักงานปลัด 200,000   เฉพาะเจาะจง 7
12  ต.ค. 60 - ก.ย. 61 โครงการปกปูองสถาบันส าคัญของชาติ ส านักงานปลัด 50,000      เฉพาะเจาะจง 7
13  ต.ค. 60 - ก.ย. 61 โครงการปัน่จักรยานเพือ่เทิดทูนสถาบันส าคัญของชาติ ส านักงานปลัด 50,000      เฉพาะเจาะจง 7
14  ต.ค. 60 - ก.ย. 61 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม ส านักงานปลัด 200,000   เฉพาะเจาะจง 7

ค่าวัสดุ
15  ต.ค. 60 - ก.ย. 61 วสัดุส านักงาน ส านักงานปลัด 200,000   เฉพาะเจาะจง 7
16  ต.ค. 60 - ก.ย. 61 วสัดุไฟฟูาและวทิยุ ส านักงานปลัด 10,000      เฉพาะเจาะจง 7
17  ต.ค. 60 - ก.ย. 61 วสัดุงานบ้านงานครัว ส านักงานปลัด 50,000      เฉพาะเจาะจง 7
18  ต.ค. 60 - ก.ย. 61 วสัดุยานพาหนะและขนส่ง ส านักงานปลัด 150,000   เฉพาะเจาะจง 7
19  ต.ค. 60 - ก.ย. 61 วสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน ส านักงานปลัด 450,000   เฉพาะเจาะจง 7
20  ต.ค. 60 - ก.ย. 61 วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ ส านักงานปลัด 10,000      เฉพาะเจาะจง 7
21  ต.ค. 60 - ก.ย. 61 วสัดุคอมพิวเตอร์ ส านักงานปลัด 70,000      เฉพาะเจาะจง 7

แบบ ผด.2
         แผนการจัดหาพัสดุ ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561

        ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 

ที่ เจ้าของเงิน
แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวน(บาท) ประเภท

รายการ/จ านวน (หน่วย)
เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

วธิจีัดหา หมายเหตุ



 -2-
ล าดับ ช่วงเวลา หน่วยงาน ก าหนด

ทีต้่องเร่ิมจักหา จ านวน ส่งมอบ
(บาท) (วนั)

ค่าครุภัณฑ์ แผนงานบริหารงานทัว่ไป
ครุภัณฑ์ส านักงาน งานบริหารทัว่ไป

22  ม.ีค. 61 - ก.ย. 61 โต๊ะหน้าขาว ส านักงานปลัด 40,000      เฉพาะเจาะจง 15
ค่าครุภัณฑ์ แผนงานบริหารงานทัว่ไป
ครุภัณฑ์ส านักงาน งานบริหารทัว่ไป

23  ม.ีค. 61 - ก.ย. 61 ตู้เก็บเอกสาร ส านักงานปลัด 24,000      เฉพาะเจาะจง 15
24  ม.ีค. 61 - ก.ย. 61 โต๊ะท างาน ส านักงานปลัด 14,000      เฉพาะเจาะจง 15
25  ม.ีค. 61 - ก.ย. 61 โต๊ะคอมพิวเตอร์ ส านักงานปลัด 5,000        เฉพาะเจาะจง 15
26  ม.ีค. 61 - ก.ย. 61 โต๊ะหมู่บูชา ส านักงานปลัด 8,500        เฉพาะเจาะจง 15

ค่าครุภัณฑ์ แผนงานบริหารงานทัว่ไป
ครุภัณฑ์การเกษตร งานบริหารทัว่ไป

27  ม.ีค. 61 - ก.ย. 61 เล่ือยยนต์ ขนาด 12 นิ้ว ส านักงานปลัด 10,000      เฉพาะเจาะจง 15
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

28  ม.ีค. 61 - ก.ย. 61 กล้องวงจรปิด CCTV พร้อมอุปกรณ์บันทึกสัญญาณ ส านักงานปลัด 450,000   เฉพาะเจาะจง 15
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

29  ม.ีค. 61 - ก.ย. 61 เคร่ืองส ารองไฟฟูา ขนาด 800 VA ส านักงานปลัด 2,800        เฉพาะเจาะจง 15
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

30  ม.ีค. 61 - ก.ย. 61 เคร่ืองตัดแต่งพุม่ไม้ ขนาด 22 นิ้ว ส านักงานปลัด 10,200      เฉพาะเจาะจง 15
รายจ่ายอ่ืน
จ้างทีป่รึกษา ส านักงานปลัด 20,000      เฉพาะเจาะจง 15
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้า แผนงานบริหารงานทัว่ไป
ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ งานวางแผนสถิติ

31  พ.ค. 61 - ก.ย. 61 โครงการงานเวทีประชาคมระดับต าบล ส านักงานปลัด และวชิาการ 40,000      เฉพาะเจาะจง 7
32  ก.พ. 61 - ก.ย. 61 โครงการงานเวทีประชาคมระดับหมู่บ้านเพือ่จัดท าแผนชุมชน ส านักงานปลัด 40,000      เฉพาะเจาะจง 15

ค่าใช้สอย แผนงานรักษาความสงบ
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้า ภายในงานปูองปันภัยฝุาย
ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ พลเรือนและระงับอัคคีภัย

หมายเหตุที่ เจ้าของเงิน
แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวน(บาท) ประเภท

รายการ/จ านวน (หน่วย)
เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

วธิจีัดหา
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ล าดับ ช่วงเวลา หน่วยงาน ก าหนด

ทีต้่องเร่ิมจักหา จ านวน ส่งมอบ
(บาท) (วนั)

33  ส.ค. 61 - ก.ย. 61 โครงการฝึกอบรมหรือฝึกทบทวน อปพร. ส านักงานปลัด 130,000   เฉพาะเจาะจง 7
34  ม.ค. 61 - ก.ย. 61 โครงการรณรงค์ปูองกันและลดอุบัติเหตุเทศกาลปีใหม่ ส านักงานปลัด 20,000      เฉพาะเจาะจง 15
35  เม.ย. 61 - ก.ย. 61 โครงการรณรงค์ปูองกันและลดอุบัติเหตุสงกราต์ ส านักงานปลัด 20,000      เฉพาะเจาะจง 15
36  เม.ย. 61 - ก.ย. 61 โครงการประชาร่วมใจ ถนนปลอดภัย ส านักงานปลัด 50,000      เฉพาะเจาะจง 15
37  เม.ย. 61 - ก.ย. 61 โครงการฝึกอบรมการสร้างเครือข่ายอาสาสมัครปูองกันไฟปุา ส านักงานปลัด 35,000      เฉพาะเจาะจง 15

ค่าวัสดุ
38  ต.ค. 60 - ก.ย. 61 เคร่ืองแต่งกาย ส านักงานปลัด 40,000      เฉพาะเจาะจง 15
39  ต.ค. 60 - ก.ย. 61 วสัดุเคร่ืองดับเพลิง ส านักงานปลัด 30,000      เฉพาะเจาะจง 7
40  ต.ค. 60 - ก.ย. 61 วสัดุแผงกันจราจร ส านักงานปลัด 20,000      เฉพาะเจาะจง 7
41  ต.ค. 60 - ก.ย. 61 วสัดุกรวยจราจร ส านักงานปลัด 5,000        เฉพาะเจาะจง 7

ค่าใช้สอย แผนงานสาธารณสุข
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้า งานบริการสาธารณสุข
ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ และงานสาธารณสุขอื่น

42  เม.ย. 61 - ก.ย. 61 โครงการควบคุมปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า ส านักงานปลัด 70,000      เฉพาะเจาะจง 7
43  พ.ค. 61 - ก.ย. 61 โครงการฉีดพ่นหมอกควนัก าจัดยุงลาย ส านักงานปลัด 40,000      เฉพาะเจาะจง 7

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ งานก าจัดขยะมูลฝอย
44  ต.ค. 60 - ก.ย. 61 ค่าจ้างเหมาบริการ ส านักงานปลัด และส่ิงปฏิกูล 100,000   เฉพาะเจาะจง 15

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 

45  ต.ค. 60 - ก.ย. 61 โครงการรรรงค์การคัดแยกขยะและลดปริมาณขยะในชุมชน ส านักงานปลัด 300,000   เฉพาะเจาะจง 7
ค่าวัสดุ

46  ต.ค. 60 - ก.ย. 61 วสัดุงานบ้านงานครัว ส านักงานปลัด 200,000   เฉพาะเจาะจง 7
ค่าใช้สอย แผนงานสร้างความแข้มแข็ง
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้า ของชุมชน
ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ งานส่งเสริมและสนับสนุน

47  ก.ค. 61 - ก.ย. 61 โครงการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้โทษ ส านักงานปลัด ความเข้มแข็งของชุมชน 50,000      เฉพาะเจาะจง 7
48  ก.ค. 61 - ก.ย. 61 โครงการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให(้ส่งเสริมบ าบัดฟืน้ฟูผู้เสพ) ส านักงานปลัด 60,000      เฉพาะเจาะจง 7
49  ส.ค. 61 - ก.ย. 61 โครงการอบรมความรู้ด้านกฎหมายให้แก่ประชน ส านักงานปลัด 30,000      เฉพาะเจาะจง 7
50  ม.ิย. 61 - ก.ย. 61 โครงการฝึกอบรมกลุ่มส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนในต าบลโปุงตาลอง ส านักงานปลัด 50,000      เฉพาะเจาะจง 7
51  ม.ิย. 61 - ก.ย. 61 โครงการทัศนศึกษาดูงานนอกสถานทีข่องกลุ่มแม่บ้านต าบลโปุงตาลอง ส านักงานปลัด 30,000      เฉพาะเจาะจง 7

ที่ เจ้าของเงิน
แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวน(บาท) ประเภท

รายการ/จ านวน (หน่วย)
เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

วธิจีัดหา หมายเหตุ
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ทีต้่องเร่ิมจักหา จ านวน ส่งมอบ
(บาท) (วนั)

52  ต.ค. 60 - ก.ย. 61 โครงการส่งเสริมให้ประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วนร่วมในการพัฒนา ส านักงานปลัด 21,000      เฉพาะเจาะจง 7
53   ต.ค. 60 - ก.ย. 61 โครงการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุและเบีย้ความพิการ ส านักงานปลัด 10,000      เฉพาะเจาะจง 7
54   ต.ค. 60 - ก.ย. 61 โครงการพัฒนาศักยภาพ สภาเยาวชน อปท.ต าบลโปุงตาลอง ส านักงานปลัด 50,000      เฉพาะเจาะจง 7
55   ต.ค. 60 - ก.ย. 61 โครงการเสริมสร้างสมรรถนะการประสานงานเพือ่ระดมทรัพยากร ส านักงานปลัด 40,000      เฉพาะเจาะจง 7
56   ต.ค. 60 - ก.ย. 61 โครงการทักษะการพูดคุยของพ่อแม/่ผู้ปกครองลูกและวยัรุ่นทีอ่ยู่ด้วย ส านักงานปลัด 20,000      เฉพาะเจาะจง 7

ค่าใช้สอย แผนงานการเกษตร
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้า งานส่งเสริมการเกษตร
ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ ความเข้มแข็งของชุมชน

57  ก.ค. 60 - ก.ย. 61 โครงการฝึกอบรมเพือ่ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ ส านักงานปลัด 30,000      เฉพาะเจาะจง 7
58  ก.ค. 61 - ก.ย. 61 โครงการฝึกอบรมกลุ่มส่งเสริมการเกษตร ส านักงานปลัด 50,000      เฉพาะเจาะจง 7
59  ส.ค. 61 - ก.ย. 61 โครงการปลูกปุา/ปล่อยพันธุ์ปลาและบ ารุงรักษาตามแนวพระราชเสาวนีย์ ส านักงานปลัด 50,000      เฉพาะเจาะจง 7
60  ส.ค. 61 - ก.ย. 61 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการจัดท าปุย๋อินทรีย์ ส านักงานปลัด 30,000      เฉพาะเจาะจง 7

หมายเหตุที่ เจ้าของเงิน
แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวน(บาท) ประเภท

รายการ/จ านวน (หน่วย)
เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

วธิจีัดหา



ล าดับ ช่วงเวลา หน่วยงาน ก าหนด
ทีต้่องเร่ิมจักหา จ านวน ส่งมอบ

(บาท) (วนั)
ค่าใช้สอย แผนงานบริหารงานทัว่ไป ขออนุมัติ

1  ต.ค. 60 - ก.ย. 61 รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ กองคลัง งานบริการงานคลัง 200,000   เฉพาะเจาะจง 7 จัดหาตาม
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้า ความจ าเป็น
ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ ตลอดปี

2  ม.ค. 61 - ก.ย. 61 โครงการจัดท าแผนทีภ่าษีและทะเบียนทรัพย์สิน กองคลัง 600,000   เฉพาะเจาะจง 7
3  ม.ค. 61 - ก.ย. 61 โครงการเพิม่พูนประสิทธภิาพในการจัดเก็บภาษี กองคลัง 15,000      เฉพาะเจาะจง 7
4  ต.ค. 60 - ก.ย. 61 เดินทางไปราชการ กองคลัง 100,000   เฉพาะเจาะจง 7
5  ต.ค. 60 - ก.ย. 61 การรับรองและพิธกีาร กองคลัง 2,500        เฉพาะเจาะจง 7
6  ต.ค. 60 - ก.ย. 61 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม กองคลัง 65,000      เฉพาะเจาะจง 7

ค่าวัสดุ
7  ต.ค. 60 - ก.ย. 61 วสัดุส านักงาน กองคลัง 60,000      เฉพาะเจาะจง 7
8  ต.ค. 60 - ก.ย. 61 วสัดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง 70,000      เฉพาะเจาะจง 7

ค่าครุภัณฑ์ แผนงานบริหารงานทัว่ไป
ครุภัณฑ์ส านักงาน งานบริหารทัว่ไป

9  ม.ีค. 61 - ก.ย. 61 ตู้เหล็กเก็บเอกสารกระจกบานเล่ือนทรงสูง กองคลัง 12,000      เฉพาะเจาะจง 15
ค่าครุภัณฑ์ แผนงานบริหารงานทัว่ไป
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ งานบริหารทัว่ไป

10  ม.ีค. 61 - ก.ย. 61 คอมพิวเตอร์ กองคลัง 16,000      เฉพาะเจาะจง 15
11  ม.ีค. 61 - ก.ย. 61 เคร่ืองส ารองไฟฟูา ขนาด 800 VA กองคลัง 2,800        เฉพาะเจาะจง 15
12  ม.ีค. 61 - ก.ย. 61 เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) กองคลัง 7,700        เฉพาะเจาะจง 15

เงินนอกงบประมาณ

แบบ ผด.2
         แผนการจัดหาพัสดุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

        ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 

รายการ/จ านวน (หน่วย)
เงินงบประมาณ

วธิจีัดหา หมายเหตุที่ เจ้าของเงิน
แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวน(บาท) ประเภท



ล าดับ ช่วงเวลา หน่วยงาน ก าหนด
ทีต้่องเร่ิมจักหา จ านวน ส่งมอบ

(บาท) (วนั)
ค่าใช้สอย แผนงานอุตสาหกรรมและ ขออนุมัติ

1  ต.ค. 60 - ก.ย. 61 รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ กองช่าง การโยธา 1,500,000 เฉพาะเจาะจง 15 จัดหาตาม
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้า งานบริหารทัว่ไปเกี่ยวกับ ความจ าเป็น
ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ อุตสาหกรรมและการโยธา ตลอดปี

2  ต.ค. 60 - ก.ย. 61 การอบรม สัมมนา กองช่าง 50,000      เฉพาะเจาะจง 15
3  ต.ค. 60 - ก.ย. 61 การเดินทางไปราชการ กองช่าง 20,000      เฉพาะเจาะจง 15
4  ต.ค. 60 - ก.ย. 61 บ ารุงรักษาและซ่อมแซม กองช่าง 1,200,000 เฉพาะเจาะจง 15

ค่าวัสดุ
5  ต.ค. 60 - ก.ย. 61 วสัดุส านักงาน กองช่าง 40,000      เฉพาะเจาะจง 7
6  ต.ค. 60 - ก.ย. 61 วสัดุไฟฟูาและวทิยุ กองช่าง 300,000   เฉพาะเจาะจง 7
7  ต.ค. 60 - ก.ย. 61 วสัดุก่อสร้าง กองช่าง 150,000   เฉพาะเจาะจง 7
8  ต.ค. 60 - ก.ย. 61 วสัดุยานพาหนะและขนส่ง กองช่าง 200,000   เฉพาะเจาะจง 7
9  ต.ค. 60 - ก.ย. 61 วสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน กองช่าง 150,000   เฉพาะเจาะจง 7

10  ต.ค. 60 - ก.ย. 61 วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ กองช่าง 30,000      เฉพาะเจาะจง 7
11  ต.ค. 60 - ก.ย. 61 วสัดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง 50,000      เฉพาะเจาะจง 7

ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

12  ม.ค. 61 - ก.ย. 61 สัญญาณไฟเตือนอุบัติเหตุ กองช่าง 40,000      เฉพาะเจาะจง 30
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์ส ารวจ

13  ม.ค. 61 - ก.ย. 61 เคร่ืองหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา กองช่าง 25,000      เฉพาะเจาะจง 30
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

14  ม.ค. 61 - ก.ย. 61 คอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน กองช่าง 16,000      เฉพาะเจาะจง 30
15  ม.ค. 61 - ก.ย. 61 เคร่ืองส ารองไฟฟูา 800VA กองช่าง 2,800        เฉพาะเจาะจง 30

แบบ ผด.2
         แผนการจัดหาพัสดุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

        ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 

เงินนอกงบประมาณ
รายการ/จ านวน (หน่วย)

เงินงบประมาณ
วธิจีัดหา หมายเหตุที่ เจ้าของเงิน

แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวน(บาท) ประเภท



- 2 -
ล าดับ ช่วงเวลา หน่วยงาน ก าหนด

ทีต้่องเร่ิมจักหา จ านวน ส่งมอบ
(บาท) (วนั)

ค่าทีด่ินและสิ่งก่อสร้าง แผนงานอุตสาหกรรมและ ขออนุมัติ
สิ่งก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค การโยธา จัดหาตาม

16  ม.ค. 61 - ก.ย. 61 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที ่2 กองช่าง 500,000   เฉพาะเจาะจง 60 ความจ าเป็น
17  ม.ค. 61 - ก.ย. 61 โครงการก่อสร้างและขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที ่4 กองช่าง 846,000   ประกาศเชิญชวน 60 ตลอดปี
18  ม.ค. 61 - ก.ย. 61 โครงการขุดลอกคลอง หมู่ที ่5 กองช่าง 499,000   เฉพาะเจาะจง 60
19  ม.ค. 61 - ก.ย. 61 โครงการขุดลอกคลอง (บริเวณหน้าฝาย) หมู่ที ่7 กองช่าง 500,000   เฉพาะเจาะจง 60
20  ม.ค. 61 - ก.ย. 61 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที ่8 กองช่าง 213,000   เฉพาะเจาะจง 60
21  ม.ค. 61 - ก.ย. 61 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที ่10 กองช่าง 800,000   ประกาศเชิญชวน 60
22  ม.ค. 61 - ก.ย. 61 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที ่11 กองช่าง 500,000   เฉพาะเจาะจง 60

บ ารุงรักษาและปรับปรุงทีด่ินและสิ่งก่อสร้าง
23  ธ.ค. 60 - ก.ย. 61 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที ่ 10 กองช่าง 187,000   เฉพาะเจาะจง 60
24  ธ.ค. 60 - ก.ย. 61 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบเคพซีล หมู่ที ่ 13 กองช่าง 500,000   เฉพาะเจาะจง 60

ประเภทแผนงาน/งาน/โครงการ จ านวน(บาท)

เงินงบประมาณ
วธิจีัดหา หมายเหตุรายการ/จ านวน (หน่วย) เจ้าของเงินที่

เงินนอกงบประมาณ



ล าดับ ช่วงเวลา หน่วยงาน ก าหนด
ทีต้่องเร่ิมจักหา จ านวน ส่งมอบ

(บาท) (วนั)
ค่าใช้สอย แผนงานการศึกษา

1  ต.ค. 60 - ก.ย. 61 รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ ส่วนการศึกษา งานบริหารงานทัวไป 30,000      เฉพาะเจาะจง 7
2  ต.ค. 60 - ก.ย. 61 การรับรองและพิธกีาร ส่วนการศึกษา เกี่ยวกับการศึกษา 20,000      เฉพาะเจาะจง 7

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 

3  ต.ค. 60 - ก.ย. 61 เดินทางไปราชการ ส่วนการศึกษา 30,000      เฉพาะเจาะจง 7
4  ต.ค. 60 - ก.ย. 61 บ ารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน 20,000      เฉพาะเจาะจง 7

ค่าวัสดุ
5  ต.ค. 60 - ก.ย. 61 วสัดุส านักงาน ส่วนการศึกษา 40,000      เฉพาะเจาะจง 7
6  ต.ค. 60 - ก.ย. 61 วสัดุคอมพิวเตอร์ ส่วนการศึกษา 20,000      เฉพาะเจาะจง 7

ค่าครุภัณฑ์ แผนงานบริหารงานทัว่ไป
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ งานบริหารทัว่ไป

7  ม.ีค. 61 - ก.ย. 61 เคร่ืองพิมพ์ แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) ส่วนการศึกษา 7,900        เฉพาะเจาะจง 15
8  ม.ีค. 61 - ก.ย. 61 เคร่ืองพิมพ์ส ารองไฟฟูา 800VA ส่วนการศึกษา 5,600        เฉพาะเจาะจง 15

ค่าใช้สอย แผนงานการศึกษา
รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ งานระดับก่อนวยัเรียนและ

 ต.ค. 60 - ก.ย. 61 โครงการจ้างเหมารถยนต์รับ -ส่ง เด็กเล็ก ประถมศึกษา 100,000   เฉพาะเจาะจง 1 ปี
 ต.ค. 60 - ก.ย. 61 บอร์ดท าเนียบ 10,000      เฉพาะเจาะจง 7

ค่าใช้สอย แผนงานการศึกษา
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้า งานระดับก่อนวยัเรียนและ
ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ ประถมศึกษา

9  ต.ค. 60 - ก.ย. 61 โครงการส่งเสริมกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ส่วนการศึกษา 40,000      เฉพาะเจาะจง 7
10  ม.ค. 61 - ก.ย. 61 โครงการส่งเสริมกิจกรรมวนัเด็ก ส่วนการศึกษา 30,000      เฉพาะเจาะจง 7
11  ต.ค. 60 - ก.ย. 61 สนับสนุนอาหารกลางวนัศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ส่วนการศึกษา 328,300   เฉพาะเจาะจง 1 ปี

 ต.ค. 60 - ก.ย. 61 จัดการเรียนการสอน(รายหัว) ส่วนการศึกษา 113,900   เฉพาะเจาะจง 7

แบบ ผด.2
         แผนการจัดหาพัสดุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

        ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 

รายการ/จ านวน (หน่วย)
เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

วธิจีัดหา หมายเหตุที่ เจ้าของเงิน
แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวน(บาท) ประเภท



ล าดับ ช่วงเวลา หน่วยงาน ก าหนด
ทีต้่องเร่ิมจักหา จ านวน ส่งมอบ

(บาท) (วนั)
ค่าวัสดุ

12  ต.ค. 60 - ก.ย. 61 วสัดุอาหารเสริม (นม)เด็กอนุบาล และเด็กประถม 1-6 ส่วนการศึกษา 1,327,927 เฉพาะเจาะจง 261
13  ต.ค. 60 - ก.ย. 61 วสัดุอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัมนาเด็กเล็ก ส่วนการศึกษา 138,261   เฉพาะเจาะจง 280
14  ต.ค. 60 - ก.ย. 61 วสัดุงานบ้านงานครัว  ส่วนการศึกษา 40,000      เฉพาะเจาะจง 7
15  ต.ค. 60 - ก.ย. 61 วสัดุการเกษตร  ส่วนการศึกษา 5,000        เฉพาะเจาะจง 7
16  ต.ค. 60 - ก.ย. 61 วสัดุเก้าอี้พลาสติก ส่วนการศึกษา 15,000      เฉพาะเจาะจง 7

ค่าครุภัณฑ์ แผนงานบริหารงานทัว่ไป
ครุภัณฑ์ส านักงาน งานบริหารทัว่ไป

17  ม.ค. 61 - ก.ย. 61 เก้าอี้บุนวม ส่วนการศึกษา 9,000        เฉพาะเจาะจง 15
18  ม.ค. 61 - ก.ย. 61 โต๊ะหมู่บูชา ส่วนการศึกษา 8,500        เฉพาะเจาะจง 15
19  ม.ค. 61 - ก.ย. 61 โต๊ะท างาน ส่วนการศึกษา 14,000      เฉพาะเจาะจง 15
20  ม.ค. 61 - ก.ย. 61 โต๊ะเอนกประสงค์ หน้าขาว ส่วนการศึกษา 10,000      เฉพาะเจาะจง 15

ค่าครุภัณฑ์ แผนงานบริหารงานทัว่ไป
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ งานบริหารทัว่ไป

21  ม.ค. 61 - ก.ย. 61 โทรทัศน์สี (LED TV) 32 นิ้ว ส่วนการศึกษา 16,000      เฉพาะเจาะจง 15
ค่าครุภัณฑ์ แผนงานบริหารงานทัว่ไป
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว งานบริหารทัว่ไป

22  ม.ค. 61 - ก.ย. 61 ตู้เย็น 5 คิวบิกฟุต ส่วนการศึกษา 6,500        เฉพาะเจาะจง 15
ค่าครุภัณฑ์ แผนงานบริหารงานทัว่ไป
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง งานบริหารทัว่ไป

23  ม.ค. 61 - ก.ย. 61 ถังดับเพลิง ส่วนการศึกษา 3,000        เฉพาะเจาะจง 15
ค่าครุภัณฑ์ แผนงานบริหารงานทัว่ไป
ครุภัณฑ์อ่ืน งานบริหารทัว่ไป

24  ม.ค. 61 - ก.ย. 61 เตียงพยาบาล ส่วนการศึกษา 3,000        เฉพาะเจาะจง 15
25  ม.ค. 61 - ก.ย. 61 เวทีส าเร็จรูป ส่วนการศึกษา 60,000      เฉพาะเจาะจง 15

ค่าทีด่ินและสิ่งก่อสร้าง แผนงานบริหารงานทัว่ไป
บ ารุงรักษาและปรับปรุงทีด่ินและสิ่งก่อสร้าง งานบริหารทัว่ไป

26  ม.ค. 61 - ก.ย. 61 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ส่วนการศึกษา 100,000   เฉพาะเจาะจง 60
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ที่ เจ้าของเงิน
แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวน(บาท) ประเภท

รายการ/จ านวน (หน่วย)
เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

วธิจีัดหา หมายเหตุ



ล าดับ ช่วงเวลา หน่วยงาน ก าหนด
ทีต้่องเร่ิมจักหา จ านวน ส่งมอบ

(บาท) (วนั)
ค่าใช้สอย แผนงานการศึกษาศาสนา

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้า วฒันธรรรมและนันทนาการ

ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ งานกีฬาและนันทนาการ

27  เม.ย. 61 - ก.ย. 61 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชน/ประชาชนต้านภัยยาเสพติด ส่วนการศึกษา 150,000   เฉพาะเจาะจง 7
ค่าใช้สอย แผนงานการศึกษาศาสนา

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้า วฒันธรรรมและนันทนาการ

ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ งานศาสนาวฒันธรรมท้องถิน่

28  เม.ย. 61 - ก.ย. 61 โครงการประเพณีสงกรานต์รดน้ าด าหัวผู้สูงอายุ ส่วนการศึกษา 80,000      เฉพาะเจาะจง 7
29  พ.ย. 60 - ก.ย. 61 โครงการประเพณีวนัลอยกระทง ส่วนการศึกษา 10,000      เฉพาะเจาะจง 7

ค่าใช้สอย แผนงานการศึกษาศาสนา

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้า วฒันธรรรมและนันทนาการ

ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ งานวชิาการวางแผนและส่งเสริม

30  พ.ย. 60 - ก.ย. 61 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเทีย่วในต าบล ส่วนการศึกษา 50,000      เฉพาะเจาะจง 7
31  ม.ิย. 61 - ก.ย. 61 โครงการจัดกิจกรรมงานน้อยหน่าและของดีเมืองปากช่อง ส่วนการศึกษา 40,000      เฉพาะเจาะจง 7
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หมายเหตุที่ เจ้าของเงิน
แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวน(บาท) ประเภท

รายการ/จ านวน (หน่วย)
เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

วธิจีัดหา

              ...................................................                                             ..................................................                                              ...................................................                       
                                          นางวรลักษ์ ธญัญาหาร                                                          นางภัทราพร ก่อเกิด                                                          นายทองหล่อ ช้าองสีทา

                                      ...................................................
                                              นายสุเมธ ชาติพิมาย
                                         นักวชิาการพัสดุช านาญการ

                           ผู้อ านวยการกองคลัง/หัวหน้าเจ้าหน้าทีพ่ัสดุ                               ปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลโปุงตาลอง                                 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโปุงตาลอง


