
ล ำดับ ช่วงเวลำ หน่วยงำน ก ำหนด
ทีต่้องเริ่มจักหำ จ ำนวน ส่งมอบ

(บำท) (วัน)
ค่ำใช้สอย แผนงานบริหารงานทัว่ไป ขออนุมัติ

1  ต.ค. 61 - ก.ย. 62 รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ ส านักงานปลัด งานบริหารทัว่ไป 200,000   เฉพาะเจาะจง 15 จัดหาตาม
2  ต.ค. 61 - ก.ย. 62 ค่ารับรองและพิธกีาร ส านักงานปลัด 100,000   เฉพาะเจาะจง 7 ความจ าเป็น
3  ต.ค. 61 - ก.ย. 62 ค่าเล้ียงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น ส านักงานปลัด 30,000      เฉพาะเจาะจง 7 ตลอดปี
4  ต.ค. 61 - ก.ย. 62 ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธแีละวนัส าคัญต่างๆ ส านักงานปลัด 100,000   เฉพาะเจาะจง 7

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรทีไ่ม่เข้ำ
ลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืน ๆ 

5  ต.ค. 61 - ก.ย. 62 ค่าใช้จ่ายในการอบรม สัมมนา เดินทางไปราชการ ส านักงานปลัด 100,000   เฉพาะเจาะจง 7
6  ต.ค. 61 - ก.ย. 62 ค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ัง ส านักงานปลัด 600,000   เฉพาะเจาะจง 15
7  ธ.ค. 61 - ม.ค. 62 โครงการ อบต.ต้านภัยหนาว ส านักงานปลัด 50,000      เฉพาะเจาะจง 7
8  ส.ค. 62 - ก.ย. 62 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่นและพนักงานจ้าง ส านักงานปลัด 30,000      เฉพาะเจาะจง 7
9  ต.ค. 61 - ก.ย. 62 โครงการจัดสัมมนาเพิม่พูนความรู้เสริมสร้างทักษะ และสร้างความสมาน ส านักงานปลัด 500,000   เฉพาะเจาะจง 7

10  ต.ค. 61 - ก.ย. 62 โครงการรับเสด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี ส านักงานปลัด 200,000   เฉพาะเจาะจง 7
11  ต.ค. 61 - ก.ย. 62 โครงการปกป้องสถาบันส าคัญของชาติ ส านักงานปลัด 50,000      เฉพาะเจาะจง 7
12  ต.ค. 61 - ก.ย. 62 โครงการปัน่จักรยานเพือ่เทิดทูนสถาบันส าคัญของชาติ ส านักงานปลัด 50,000      เฉพาะเจาะจง 7
13  ต.ค. 61 - ก.ย. 62 โครงการประชาร่วมใจ ถนนปลอดภัย ส านักงานปลัด 50,000      เฉพาะเจาะจง 7
14  ต.ค. 61 - ก.ย. 62 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม ส านักงานปลัด 200,000   เฉพาะเจาะจง 7

ค่ำวัสดุ
15  ต.ค. 61 - ก.ย. 62 วสัดุส านักงาน ส านักงานปลัด 200,000   เฉพาะเจาะจง 7
16  ต.ค. 61 - ก.ย. 62 วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ ส านักงานปลัด 10,000      เฉพาะเจาะจง 7
17  ต.ค. 61 - ก.ย. 62 วสัดุงานบ้านงานครัว ส านักงานปลัด 50,000      เฉพาะเจาะจง 7
18  ต.ค. 61 - ก.ย. 62 วสัดุยานพาหนะและขนส่ง ส านักงานปลัด 150,000   เฉพาะเจาะจง 7
19  ต.ค. 61 - ก.ย. 62 วสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน ส านักงานปลัด 500,000   เฉพาะเจาะจง 7
20  ต.ค. 61 - ก.ย. 62 วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ ส านักงานปลัด 10,000      เฉพาะเจาะจง 7
21  ต.ค. 61 - ก.ย. 62 วสัดุคอมพิวเตอร์ ส านักงานปลัด 70,000      เฉพาะเจาะจง 7

แบบ ผด.2
         แผนกำรจัดหำพัสดุ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

        ส ำนักงำนปลัด องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโป่งตำลอง อ ำเภอปำกช่อง จังหวัดนครรำชสีมำ 

ที่ เจ้ำของเงนิ
ประเภท

รำยกำร/จ ำนวน (หน่วย)
เงนิงบประมำณ เงนินอกงบประมำณ

วิธจีัดหำ
แผนงำน/งำน/โครงกำร จ ำนวน(บำท)

หมำยเหตุ



ค่ำครุภัณฑ์ แผนงานบริหารงานทัว่ไป
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ งานบริหารทัว่ไป

22  ม.ีค. 62 - ก.ย. 62 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน ส านักงานปลัด 48,000      เฉพาะเจาะจง 15
23  ม.ีค. 62 - ก.ย. 62 เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ส านักงานปลัด 7,500        เฉพาะเจาะจง 15

รำยจ่ำยอ่ืน
จ้างทีป่รึกษา ส านักงานปลัด 20,000      เฉพาะเจาะจง 15
รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรทีไ่ม่เข้ำ แผนงานบริหารงานทัว่ไป
ลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืน ๆ งานวางแผนสถิติ

24  พ.ค. 62 - ก.ย. 62 โครงการงานเวทีประชาคมระดับต าบล ส านักงานปลัด และวชิาการ 40,000      เฉพาะเจาะจง 7
25  ก.พ. 62 - ก.ย. 62 โครงการงานเวทีประชาคมระดับหมู่บ้านเพือ่จัดท าแผนชุมชน ส านักงานปลัด 40,000      เฉพาะเจาะจง 15

ค่ำใช้สอย แผนงานรักษาความสงบ
รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรทีไ่ม่เข้ำ ภายในงานป้องปันภัยฝ่าย
ลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืน ๆ พลเรือนและระงับอัคคีภัย

26  ส.ค. 62 - ก.ย. 62 โครงการฝึกอบรมหรือฝึกทบทวน อปพร. ส านักงานปลัด 100,000   เฉพาะเจาะจง 7
27  ส.ค. 62 - ก.ย. 62 โครงการอบรมเพิม่พูนประสิทธภิาพ อปพร. ต าบลโป่งตาลอง ส านักงานปลัด 100,000   เฉพาะเจาะจง 7
28  ส.ค. 62 - ก.ย. 62 โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยต าบลโป่งตาลอง ส านักงานปลัด 50,000      เฉพาะเจาะจง 7
29  ม.ค. 62 - ก.ย. 62 โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุเทศกาลปีใหม่ ส านักงานปลัด 20,000      เฉพาะเจาะจง 7
30  เม.ย. 62 - ก.ย. 62 โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุสงกราต์ ส านักงานปลัด 20,000      เฉพาะเจาะจง 7
31  เม.ย. 62 - ก.ย. 62 โครงการปลูกป่า/ปล่อยพันธุ์ปลาและบ ารุงรักษาตามแนวพระราชเสาวนีย์ ส านักงานปลัด 40,000      เฉพาะเจาะจง 7
32  เม.ย. 62 - ก.ย. 62 โครงการฝึกอบรมการสร้างเครือข่ายอาสาสมัครป้องกันไฟป่า ส านักงานปลัด 30,000      เฉพาะเจาะจง 7
33  เม.ย. 62 - ก.ย. 62 โครงการช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์ภัยพิบัติ ส านักงานปลัด 100,000   เฉพาะเจาะจง 7

ค่ำวัสดุ
34  ต.ค. 61 - ก.ย. 62 เคร่ืองแต่งกาย ส านักงานปลัด 40,000      เฉพาะเจาะจง 15
35  ต.ค. 61 - ก.ย. 62 วสัดุเคร่ืองดับเพลิง ส านักงานปลัด 30,000      เฉพาะเจาะจง 7

ค่ำวัสดุอ่ืน
36  ต.ค. 61 - ก.ย. 62 วสัดุแผงกันจราจร ส านักงานปลัด 20,000      เฉพาะเจาะจง 7
37  ต.ค. 61 - ก.ย. 62 วสัดุกรวยจราจร ส านักงานปลัด 5,000        เฉพาะเจาะจง 7

ค่ำใช้สอย แผนงานสาธารณสุข
รำยจ่ำยเพ่ือได้มำซ่ึงบริกำร งานบริการสาธารณสุข

38  ต.ค. 61 - ก.ย. 62 ค่าส ารวจข้อมูล ส านักงานปลัด และงานสาธารณสุขอื่น 20,000      เฉพาะเจาะจง 7
รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรทีไ่ม่เข้ำ แผนงานสาธารณสุข
ลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืน ๆ งานบริการสาธารณสุข

39  เม.ย. 62 - ก.ย. 62 โครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ส านักงานปลัด 70,000      เฉพาะเจาะจง 7
40  พ.ค. 62 - ก.ย. 62 โครงการฉีดพ่นหมอกควนัก าจัดยุงลาย ส านักงานปลัด 40,000      เฉพาะเจาะจง 7



ค่ำวัสดุ
ค่าจัดซ้ือวคัซีนป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์
โรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ส านักงานปลัด 40,000      เฉพาะเจาะจง 7
รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร งานก าจัดขยะมูลฝอย

41  ต.ค. 61 - ก.ย. 62 ค่าจ้างเหมาบริการ ส านักงานปลัด และส่ิงปฏิกูล 80,000      เฉพาะเจาะจง 15
รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรทีไ่ม่เข้ำ
ลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืน ๆ 

42  ต.ค. 61 - ก.ย. 62 โครงการรรรงค์การคัดแยกขยะและลดปริมาณขยะในชุมชน ส านักงานปลัด 50,000      เฉพาะเจาะจง 7
ค่ำวัสดุ

43  ต.ค. 61 - ก.ย. 62 วสัดุงานบ้านงานครัว ส านักงานปลัด 200,000   เฉพาะเจาะจง 7
ค่ำใช้สอย แผนงานสร้างความแข้มแข็ง
รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรทีไ่ม่เข้ำ ของชุมชน
ลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืน ๆ งานส่งเสริมและสนับสนุน

44  เม.ย. 62 - ก.ย. 62 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ส านักงานปลัด ความเข้มแข็งของชุมชน 50,000      เฉพาะเจาะจง 7
45  เม.ย. 62 - ก.ย. 62 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให(้ส่งเสริมบ าบัดฟืน้ฟูผู้เสพ) ส านักงานปลัด 60,000      เฉพาะเจาะจง 7
46  พ.ค. 62 - ก.ย. 62 โครงการอบรมความรู้ด้านกฎหมายให้แก่ประชน ส านักงานปลัด 30,000      เฉพาะเจาะจง 7
47  พ.ค. 62 - ก.ย. 62 โครงการฝึกอบรมกลุ่มส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนในต าบลโป่งตาลอง ส านักงานปลัด 50,000      เฉพาะเจาะจง 7
78  ม.ิย. 62 - ก.ย. 62 โครงการทัศนศึกษาดูงานนอกสถานทีข่องกลุ่มแม่บ้านต าบลโป่งตาลอง ส านักงานปลัด 30,000      เฉพาะเจาะจง 7
79  ม.ิย. 62 - ก.ย. 62 โครงการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุและเบีย้ความพิการ ส านักงานปลัด 10,000      เฉพาะเจาะจง 7
50  ก.ค. 62 - ก.ย. 62 โครงการส่งเสริมสภาเด็กและเยาวชนต าบลโป่งตาลอง ส านักงานปลัด 50,000      เฉพาะเจาะจง 7
51  ก.ค. 62 - ก.ย. 62 โครงการพัฒนาศักยภาพ สภาเยาวชน อปท.ต าบลโป่งตาลอง ส านักงานปลัด 50,000      เฉพาะเจาะจง 7
52  ส.ค. 62 - ก.ย. 62 โครงการเสริมสร้างสมรรถนะการประสานงานเพือ่ระดมทรัพยากรส่งเสริมอนามัยเจริญพนัธ์ ส านักงานปลัด 40,000      เฉพาะเจาะจง 7
53  ส.ค. 62 - ก.ย. 62 โครงการทักษะการพูดคุยของพ่อแม/่ผู้ปกครองลูกและวยัรุ่นทีอ่ยูอ่าศัยในครอบครัว ส านักงานปลัด 20,000      เฉพาะเจาะจง 7
54  ส.ค. 62 - ก.ย. 62 โครงการจัดฝึกอบรมเพือ่ส่งเสริมเศรษกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ ส านักงานปลัด 40,000      เฉพาะเจาะจง 7

ค่ำใช้สอย แผนงานการเกษตร
รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรทีไ่ม่เข้ำ งานส่งเสริมการเกษตร
ลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืน ๆ ความเข้มแข็งของชุมชน

55  ก.ค. 62 - ก.ย. 62 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการเกษตร ส านักงานปลัด 30,000      เฉพาะเจาะจง 7
56  ส.ค. 62 - ก.ย. 62 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการจัดท าปุย๋อินทรีย์ ส านักงานปลัด 30,000      เฉพาะเจาะจง 7

ค่ำใช้สอย แผนงานบริหารงานทัว่ไป ขออนุมัติ
1  ต.ค. 61 - ก.ย. 62 รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ กองคลัง งานบริการงานคลัง 200,000   เฉพาะเจาะจง 7 จัดหาตาม

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรทีไ่ม่เข้ำ ความจ าเป็น
ลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืน ๆ ตลอดปี

2  ม.ค. 62 - ก.ย. 62 โครงการจัดท าแผนทีภ่าษีและทะเบียนทรัพย์สิน กองคลัง 300,000   เฉพาะเจาะจง 7



3  ม.ค. 62 - ก.ย. 62 โครงการเพิม่พูนประสิทธภิาพในการจัดเก็บภาษี กองคลัง 15,000      เฉพาะเจาะจง 7
4  ต.ค. 61 - ก.ย. 62 เดินทางไปราชการ กองคลัง 100,000   เฉพาะเจาะจง 7
5  ต.ค. 61 - ก.ย. 62 การรับรองและพิธกีาร กองคลัง 25,000      เฉพาะเจาะจง 7
6  ต.ค. 61 - ก.ย. 62 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม กองคลัง 150,000   เฉพาะเจาะจง 7

ค่ำวัสดุ
7  ต.ค. 61 - ก.ย. 62 วสัดุส านักงาน กองคลัง 70,000      เฉพาะเจาะจง 7
8  ต.ค. 61 - ก.ย. 62 วสัดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง 150,000   เฉพาะเจาะจง 7

 ต.ค. 61 - ก.ย. 62 วสัดุยานพาหนะและขนส่ง กองคลัง 100,000   เฉพาะเจาะจง 7
 ต.ค. 61 - ก.ย. 62 วสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน กองคลัง 50,000      เฉพาะเจาะจง 7

ค่ำครุภัณฑ์ แผนงานบริหารงานทัว่ไป
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ งานบริหารทัว่ไป

9  ม.ีค. 62 - ก.ย. 62 เคร่ืองพิมพ์แบบเลเซอร์หรือชนิด  LED ขาวด า กองคลัง 2,600        เฉพาะเจาะจง 15
ค่ำใช้สอย แผนงานอุตสาหกรรมและ ขออนุมัติ

1  ต.ค. 61 - ก.ย. 62 รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ กองช่าง การโยธา 900,000   เฉพาะเจาะจง 15 จัดหาตาม
รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรทีไ่ม่เข้ำ งานบริหารทัว่ไปเกี่ยวกับ ความจ าเป็น
ลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืน ๆ อุตสาหกรรมและการโยธา ตลอดปี

2  ต.ค. 61 - ก.ย. 62 การอบรม สัมมนา กองช่าง 50,000      เฉพาะเจาะจง 15
3  ต.ค. 61 - ก.ย. 62 การเดินทางไปราชการ กองช่าง 20,000      เฉพาะเจาะจง 15
4  ต.ค. 61 - ก.ย. 62 บ ารุงรักษาและซ่อมแซม กองช่าง 1,000,000 เฉพาะเจาะจง 15

ค่ำวัสดุ
5  ต.ค. 61 - ก.ย. 62 วสัดุส านักงาน กองช่าง 40,000      เฉพาะเจาะจง 7
6  ต.ค. 61 - ก.ย. 62 วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ กองช่าง 200,000   เฉพาะเจาะจง 7
7  ต.ค. 61 - ก.ย. 62 วสัดุก่อสร้าง กองช่าง 120,000   เฉพาะเจาะจง 7
8  ต.ค. 61 - ก.ย. 62 วสัดุยานพาหนะและขนส่ง กองช่าง 150,000   เฉพาะเจาะจง 7
9  ต.ค. 61 - ก.ย. 62 วสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน กองช่าง 120,000   เฉพาะเจาะจง 7

10  ต.ค. 61 - ก.ย. 62 วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ กองช่าง 30,000      เฉพาะเจาะจง 7
11  ต.ค. 61 - ก.ย. 62 วสัดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง 80,000      เฉพาะเจาะจง 7

ค่ำครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์ส ำนักงำน

 ม.ค. 62 - ก.ย. 62 เก้าอี้ ระดับผู้อ านวยการกอง กองช่าง 5,000        เฉพาะเจาะจง 7
 ม.ค. 62 - ก.ย. 62 ตู้เหล็กเก็บเอกสารกระจกบานเล่ือนทรงเต้ีย กองช่าง 9,000        เฉพาะเจาะจง 7

ค่ำครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์กำรเกษตร

12  ม.ค. 62 - ก.ย. 62 ปัม้น้ าอัตโนมัติ กองช่าง 6,900        เฉพาะเจาะจง 7



ค่ำครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

14  ม.ค. 62 - ก.ย. 62 คอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที ่1 กองช่าง 22,000      เฉพาะเจาะจง 30
 ม.ค. 62 - ก.ย. 62 เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ LED ขาวด า กองช่าง 2,600        เฉพาะเจาะจง 30

15  ม.ค. 62 - ก.ย. 62 เคร่ืองส ารองไฟฟ้า 800VA กองช่าง 2,500        เฉพาะเจาะจง 30
16  ม.ค. 62 - ก.ย. 62 ชุดโปรแกรมงานเขียนแบบMicrosoft Visio Professional 2016 กองช่าง 20,500      เฉพาะเจาะจง 30 ขออนุมัติ

ค่ำทีด่ินและสิ่งก่อสร้ำง แผนงานอุตสาหกรรม จัดหาตาม
สิ่งก่อสร้ำงสิ่งสำธำรณูปโภค และการโยธา ความจ าเป็น

17  ม.ค. 62 - ก.ย. 62 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที ่2 กองช่าง งานก่อสร้างโครงสร้าง 1,770,000 เฉพาะเจาะจง 90 ตลอดปี
18  ม.ค. 62 - ก.ย. 62 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที ่3 กองช่าง พืน้ฐาน 2,407,000 ประกาศเชิญชวน 90
19  ม.ค. 62 - ก.ย. 62 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที ่11 กองช่าง 901,000   เฉพาะเจาะจง 90
20  ม.ค. 62 - ก.ย. 62 เงินชดเชยค่างานส่ิงก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K ) กองช่าง 9,000        เฉพาะเจาะจง 90

บ ำรุงรักษำและปรับปรุงทีด่ินและสิ่งก่อสร้ำง
21  ธ.ค. 61 - ก.ย. 62 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง หมู่ที ่ 5 กองช่าง 890,000   เฉพาะเจาะจง 60
22  ธ.ค. 61 - ก.ย. 62 เงินชดเชยค่างานบ ารุงรักษาและปรับปรุงทีดิ่นและส่ิงกอ่สร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K ) กองช่าง 6,000        เฉพาะเจาะจง 60

ค่ำใช้สอย แผนงานการศึกษา
1  ต.ค. 61 - ก.ย. 62 รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ กองการศึกษา งานบริหารงานทัวไป 30,000      เฉพาะเจาะจง 7
2  ต.ค. 61 - ก.ย. 62 การรับรองและพิธกีาร กองการศึกษา เกี่ยวกับการศึกษา 20,000      เฉพาะเจาะจง 7

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรทีไ่ม่เข้ำ
ลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืน ๆ 

3  ต.ค. 61 - ก.ย. 62 เดินทางไปราชการ กองการศึกษา 30,000      เฉพาะเจาะจง 7
4  ต.ค. 61 - ก.ย. 62 บ ารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน กองการศึกษา 20,000      เฉพาะเจาะจง 7

ค่ำวัสดุ
5  ต.ค. 61 - ก.ย. 62 วสัดุส านักงาน กองการศึกษา 40,000      เฉพาะเจาะจง 7
6  ต.ค. 61 - ก.ย. 62 วสัดุคอมพิวเตอร์ กองการศึกษา 20,000      เฉพาะเจาะจง 7

ค่ำใช้สอย แผนงานการศึกษา
รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร งานระดับก่อนวยัเรียนและ

7  ต.ค. 61 - ก.ย. 62 รายจ่ายเพือ่ได้มาซ่ึงบริการ กองการศึกษา 10,000      เฉพาะเจาะจง 7
ค่ำใช้สอย แผนงานการศึกษา
รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรทีไ่ม่เข้ำ งานระดับก่อนวยัเรียนและ
ลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืน ๆ ประถมศึกษา

8  ต.ค. 61 - ก.ย. 62 โครงการส่งเสริมกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษา 80,000      เฉพาะเจาะจง 7
9  ม.ค. 62 - ก.ย. 62 โครงการส่งเสริมกิจกรรมวนัเด็ก กองการศึกษา 30,000      เฉพาะเจาะจง 7

10  ต.ค. 61 - ก.ย. 62 สนับสนุนอาหารกลางวนัศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษา 235,200   เฉพาะเจาะจง 1 ปี



11  ต.ค. 61 - ก.ย. 62 จัดการเรียนการสอน(รายหัว) กองการศึกษา 81,600      เฉพาะเจาะจง 7
12  ต.ค. 61 - ก.ย. 62 หนังสือเรียน กองการศึกษา 9,600        เฉพาะเจาะจง 7
13  ต.ค. 61 - ก.ย. 62 อุปกรณ์การเรียน กองการศึกษา 9,600        เฉพาะเจาะจง 7
14  ต.ค. 61 - ก.ย. 62 เคร่ืองแบบนักเรียน กองการศึกษา 14,400      เฉพาะเจาะจง 7
15  ต.ค. 61 - ก.ย. 62 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กองการศึกษา 20,640      เฉพาะเจาะจง 7

ค่ำวัสดุ
16  ต.ค. 61 - ก.ย. 62 วสัดุอาหารเสริม (นม)เด็กอนุบาล และเด็กประถม 1-6 กองการศึกษา 1,316,429 เฉพาะเจาะจง 262
17  ต.ค. 61 - ก.ย. 62 วสัดุอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัมนาเด็กเล็ก กองการศึกษา 99,052      เฉพาะเจาะจง 280
18  ต.ค. 61 - ก.ย. 62 วสัดุงานบ้านงานครัว  กองการศึกษา 50,000      เฉพาะเจาะจง 7
19  ต.ค. 61 - ก.ย. 62 วสัดุการเกษตร  กองการศึกษา 3,000        เฉพาะเจาะจง 7

ค่ำครุภัณฑ์ แผนงานบริหารงานทัว่ไป
ครุภัณฑ์ส ำนักงำน งานบริหารทัว่ไป

20  ม.ค. 62 - ก.ย. 62 โซฟารับรอง กองการศึกษา 8,000        เฉพาะเจาะจง 15
21  ม.ค. 62 - ก.ย. 62 เคร่ืองเสียงพร้อมตู้ล าโพง กองการศึกษา 12,700      เฉพาะเจาะจง 15
22  ม.ค. 62 - ก.ย. 62 โต๊ะหินอ่อน กองการศึกษา 5,000        เฉพาะเจาะจง 15

ค่ำครุภัณฑ์ แผนงานบริหารงานทัว่ไป
ครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว งานบริหารทัว่ไป

23  ม.ค. 62 - ก.ย. 62 เคร่ืองตัดหญ้า กองการศึกษา 9,500        เฉพาะเจาะจง 15
24 ชั้นคว่ าจาน กองการศึกษา 1,390        เฉพาะเจาะจง 15
25 ตู้ท าน้ าเย็น กองการศึกษา 3,900        เฉพาะเจาะจง 15

ค่ำใช้สอย แผนงานการศึกษาศาสนา

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรทีไ่ม่เข้ำ วฒันธรรรมและนันทนาการ

ลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืน ๆ งานกีฬาและนันทนาการ

26  เม.ย. 62 - ก.ย. 62 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชน/ประชาชนต้านภัยยาเสพติด กองการศึกษา 150,000   เฉพาะเจาะจง 7
27  เม.ย. 62 - ก.ย. 62 โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน กองการศึกษา 50,000      เฉพาะเจาะจง 7
28  เม.ย. 62 - ก.ย. 62 โครงการฝึกสอนทักษะฟุตบอล (โป่งตาลอง อะคาเดมี)่ กองการศึกษา 60,000      เฉพาะเจาะจง 7
29  เม.ย. 62 - ก.ย. 62 โครงการแข่งขันฟุตบอลนักเรียน (ลีกประถมศึกษา) กองการศึกษา 60,000      เฉพาะเจาะจง 7

ค่ำใช้สอย แผนงานการศึกษาศาสนา

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรทีไ่ม่เข้ำ วฒันธรรรมและนันทนาการ

ลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืน ๆ งานศาสนาวฒันธรรมท้องถิน่

30  เม.ย. 62 - ก.ย. 62 โครงการประเพณีสงกรานต์รดน้ าด าหัวผู้สูงอายุ กองการศึกษา 80,000      เฉพาะเจาะจง 7
31  พ.ย. 61 - ก.ย. 62 โครงการประเพณีวนัลอยกระทง กองการศึกษา 80,000      เฉพาะเจาะจง 7

ค่ำใช้สอย แผนงานการศึกษาศาสนา

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรทีไ่ม่เข้ำ วฒันธรรรมและนันทนาการ



ลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืน ๆ งานวชิาการวางแผนและ

32  พ.ย. 61 - ก.ย. 62 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเทีย่วในต าบลโป่งตาลอง กองการศึกษา ส่งเสริมการท่องเทีย่ว 10,000      เฉพาะเจาะจง 7
33  ม.ิย. 62 - ก.ย. 62 โครงการจัดกิจกรรมงานน้อยหน่าและของดีเมืองปากช่อง กองการศึกษา 40,000      เฉพาะเจาะจง 7
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                        ..............สุเมธ  ชาติพิมาย..................
                             นายสุเมธ ชาติพิมาย
                         นักวชิาการพัสดุช านาญการ

......................................................                                        ......................................................                                         ......................................................


