
ล ำดับ ช่วงเวลำ หน่วยงำน ก ำหนด
ท่ีต้องเร่ิมจักหำ จ ำนวน ส่งมอบ

(บำท) (วัน)
ค่ำใช้สอย แผนงานบริหารงานท่ัวไป ขออนุมัติ

1  ต.ค. 62 - ก.ย. 63 รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ ส านักงานปลัด งานบริหารท่ัวไป 200,000   เฉพาะเจาะจง 15 จัดหาตาม
2  ต.ค. 62 - ก.ย. 63 ค่ารับรองและพิธีการ ส านักงานปลัด 100,000   เฉพาะเจาะจง 7 ความจ าเป็น
3  ต.ค. 62 - ก.ย. 63 ค่าเล้ียงรับรองในการประชุมสภาท้องถ่ิน ส านักงานปลัด 50,000      เฉพาะเจาะจง 7 ตลอดปี
4  ต.ค. 62 - ก.ย. 63 ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธีและวันส าคัญต่างๆ ส านักงานปลัด 100,000   เฉพาะเจาะจง 7

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำ
ลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืน ๆ 

5  ต.ค. 62 - ก.ย. 63 ค่าใช้จ่ายในการอบรม สัมมนา เดินทางไปราชการ ส านักงานปลัด 100,000   เฉพาะเจาะจง 7
6  ต.ค. 62 - ก.ย. 63 ค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ัง ส านักงานปลัด 900,000   เฉพาะเจาะจง 15
7  ธ.ค. 62 - ม.ค. 63 โครงการ อบต.ต้านภัยหนาว ส านักงานปลัด 50,000      เฉพาะเจาะจง 7
8  ส.ค. 63 - ก.ย. 63 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถ่ินและพนักงานจ้าง ส านักงานปลัด 30,000      เฉพาะเจาะจง 7
9  ต.ค. 62 - ก.ย. 63 โครงการจัดสัมมนาเพ่ิมพูนความรู้เสริมสร้างทักษะ และสร้างความสมาน สามัคคี แก่บุคลากร ฯลฯ ส านักงานปลัด 500,000   เฉพาะเจาะจง 7

10  ต.ค. 62 - ก.ย. 63 โครงการรับเสด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี ส านักงานปลัด 200,000   เฉพาะเจาะจง 7
11  ต.ค. 62 - ก.ย. 63 โครงการปกป้องสถาบันส าคัญของชาติ ส านักงานปลัด 100,000   เฉพาะเจาะจง 7
12  ต.ค. 62 - ก.ย. 63 โครงการจิตอาสาพัฒนาต าบลโป่งตาลอง ส านักงานปลัด 50,000      เฉพาะเจาะจง 7
13  ต.ค. 62 - ก.ย. 63 โครงการประชาร่วมใจ ถนนปลอดภัย ส านักงานปลัด 50,000      เฉพาะเจาะจง 7
14  ต.ค. 62 - ก.ย. 63 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม ส านักงานปลัด 200,000   เฉพาะเจาะจง 7

ค่ำวัสดุ
15  ต.ค. 62 - ก.ย. 63 วัสดุส านักงาน ส านักงานปลัด 200,000   เฉพาะเจาะจง 7
16  ต.ค. 62 - ก.ย. 63 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ส านักงานปลัด 10,000      เฉพาะเจาะจง 7
17  ต.ค. 62 - ก.ย. 63 วัสดุงานบ้านงานครัว ส านักงานปลัด 50,000      เฉพาะเจาะจง 7
18  ต.ค. 62 - ก.ย. 63 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง ส านักงานปลัด 150,000   เฉพาะเจาะจง 7
19  ต.ค. 62 - ก.ย. 63 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ส านักงานปลัด 500,000   เฉพาะเจาะจง 7
20  ต.ค. 62 - ก.ย. 63 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ส านักงานปลัด 10,000      เฉพาะเจาะจง 7
21  ต.ค. 62 - ก.ย. 63 วัสดุคอมพิวเตอร์ ส านักงานปลัด 70,000      เฉพาะเจาะจง 7

วัสดุอ่ืน
21  ต.ค. 62 - ก.ย. 63 เก้าอ้ีพลาสติก ส านักงานปลัด 25,000      เฉพาะเจาะจง 7

แผนงำน/งำน/โครงกำร จ ำนวน(บำท)
หมำยเหตุ

แบบ ผด.2
         แผนกำรจัดหำพัสดุ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

        ส ำนักงำนปลัด องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโป่งตำลอง อ ำเภอปำกช่อง จังหวัดนครรำชสีมำ 

ท่ี เจ้ำของเงิน
ประเภท

รำยกำร/จ ำนวน (หน่วย)
เงินงบประมำณ เงินนอกงบประมำณ

วิธีจัดหำ



ค่ำครุภัณฑ์ แผนงานบริหารงานท่ัวไป ขออนุมัติ
ครุภัณฑ์ส ำนักงำน งานบริหารท่ัวไป จัดหาตาม

22  ต.ค. 62 - ก.ย. 63 เคร่ืองถ่ายเอกสาร ส านักงานปลัด 200,000   เฉพาะเจาะจง 30 ความจ าเป็น
23  ต.ค. 62 - ก.ย. 63 เคร่ืองสแกนลายน้ิวเมือ ชนิดบันทึกเวลาเข้าออกงาน ส านักงานปลัด 19,400      เฉพาะเจาะจง 7 ตลอดปี
24  ต.ค. 62 - ก.ย. 63 ชุดโซฟารับรอง ส านักงานปลัด 10,000      เฉพาะเจาะจง 7

ค่ำครุภัณฑ์ แผนงานบริหารงานท่ัวไป
ครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง งานบริหารท่ัวไป

25  ต.ค. 62 - ก.ย. 63 รถบรรทุกขยะ ส านักงานปลัด 2,400,000 ประกาศเชิญชวน 60
ค่ำครุภัณฑ์ แผนงานบริหารงานท่ัวไป
ครุภัณฑ์กำรเกษตร งานบริหารท่ัวไป

26  ต.ค. 62 - ก.ย. 63 ค่าจัดซ้ือเคร่ืองพ่นหมอกควัน ส านักงานปลัด 59,000      เฉพาะเจาะจง 7
ค่ำครุภัณฑ์ แผนงานบริหารงานท่ัวไป
ครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว งานบริหารท่ัวไป

27  ต.ค. 62 - ก.ย. 63 เคร่ืองตัดหญ้า ส านักงานปลัด 9,500        เฉพาะเจาะจง 7
ค่ำครุภัณฑ์ แผนงานบริหารงานท่ัวไป
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ งานบริหารท่ัวไป

28  มี.ค. 63 - ก.ย. 63 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน ส านักงานปลัด 34,000      เฉพาะเจาะจง 15
29  มี.ค. 63 - ก.ย. 63 เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ส านักงานปลัด 5,000        เฉพาะเจาะจง 15
30  มี.ค. 63 - ก.ย. 63 อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) ส านักงานปลัด 3,500        เฉพาะเจาะจง 15

ค่ำครุภัณฑ์ แผนงานบริหารงานท่ัวไป
ครุภัณฑ์อ่ืนๆ งานบริหารท่ัวไป

31  มี.ค. 63 - ก.ย. 63 บันไดอลูมิเนียมเอนกประสงค์ ส านักงานปลัด 6,000        เฉพาะเจาะจง 7
รำยจ่ำยอ่ืน

32  ต.ค. 62 - ก.ย. 63 จ้างท่ีปรึกษาในการจัดเก็บข้อมูลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ส านักงานปลัด 20,000      เฉพาะเจาะจง 30
รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำ แผนงานบริหารงานท่ัวไป
ลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืน ๆ งานวางแผนสถิติ

33  พ.ค. 63 - ก.ย. 63 โครงการงานเวทีประชาคมระดับต าบล ส านักงานปลัด และวิชาการ 40,000      เฉพาะเจาะจง 7
34  ก.พ. 63 - ก.ย. 63 โครงการงานเวทีประชาคมระดับหมู่บ้านเพ่ือจัดท าแผนชุมชน ส านักงานปลัด 40,000      เฉพาะเจาะจง 15

ค่ำใช้สอย
35  ต.ค. 62 - ก.ย. 63 รายจ่ายเพ่ือให้ใด้มาซ่ึงบริการ ส านักงานปลัด 40,000      เฉพาะเจาะจง 15

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำ แผนงานการรักษา
ลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืน ๆ ความสงบภายใน

36  ส.ค. 63 - ก.ย. 63 โครงการฝึกอบรมหรือฝึกทบทวน อปพร. ส านักงานปลัด งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 100,000   เฉพาะเจาะจง 7
37  ส.ค. 63 - ก.ย. 63 โครงการอบรมเพ่ิมพูนประสิทธิภาพ อปพร. ต าบลโป่งตาลอง ส านักงานปลัด และระงับอัคคีภัย 100,000   เฉพาะเจาะจง 7



38  ส.ค. 63 - ก.ย. 63 โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยต าบลโป่งตาลอง ส านักงานปลัด 100,000   เฉพาะเจาะจง 7 ขออนุมัติ
39  ม.ค. 63 - ก.ย. 63 โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุเทศกาลปีใหม่ ส านักงานปลัด 20,000      เฉพาะเจาะจง 7 จัดหาตาม
40  เม.ย. 63 - ก.ย. 63 โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุสงกราต์ ส านักงานปลัด 20,000      เฉพาะเจาะจง 7 ความจ าเป็น
31  เม.ย. 63 - ก.ย. 63 โครงการปลูกป่า/ปล่อยพันธ์ุปลาและบ ารุงรักษาตามแนวพระราชเสาวนีย์ ส านักงานปลัด 40,000      เฉพาะเจาะจง 7 ตลอดปี
32  เม.ย. 63 - ก.ย. 63 โครงการฝึกอบรมการสร้างเครือข่ายอาสาสมัครป้องกันไฟป่า ส านักงานปลัด 50,000      เฉพาะเจาะจง 7

 เม.ย. 63 - ก.ย. 63 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯส านักงานปลัด 100,000   เฉพาะเจาะจง 7
33  เม.ย. 63 - ก.ย. 63 โครงการช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์ภัยพิบัติ ส านักงานปลัด 200,000   เฉพาะเจาะจง 7

ค่ำวัสดุ
34  ต.ค. 62 - ก.ย. 63 เคร่ืองแต่งกาย ส านักงานปลัด 40,000      เฉพาะเจาะจง 15
35  ต.ค. 62 - ก.ย. 63 วัสดุเคร่ืองดับเพลิง ส านักงานปลัด 30,000      เฉพาะเจาะจง 7

ค่ำวัสดุอ่ืน
36  ต.ค. 62 - ก.ย. 63 วัสดุแผงกันจราจร ส านักงานปลัด 20,000      เฉพาะเจาะจง 7
37  ต.ค. 62 - ก.ย. 63 วัสดุกรวยจราจร ส านักงานปลัด 5,000        เฉพาะเจาะจง 7

ค่ำครุภัณฑ์ แผนงานการรักษา
ครุภัณฑ์เคร่ืองดับเพลิง ความสงบภายใน

22  มี.ค. 63 - ก.ย. 63 ถังดับเพลิง ส านักงานปลัด 22,500      เฉพาะเจาะจง 15
ค่ำใช้สอย แผนงานสาธารณสุข
รำยจ่ำยเพ่ือได้มำซ่ึงบริกำร งานบริการสาธารณสุข

38  ต.ค. 62 - ก.ย. 63 ค่าส ารวจข้อมูล ส านักงานปลัด และงานสาธารณสุขอ่ืน 20,000      เฉพาะเจาะจง 7
รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำ แผนงานสาธารณสุข
ลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืน ๆ งานบริการสาธารณสุข

39  เม.ย. 63 - ก.ย. 63 โครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ส านักงานปลัด 50,000      เฉพาะเจาะจง 7
40  พ.ค. 63 - ก.ย. 63 โครงการฉีดพ่นหมอกควันก าจัดยุงลาย ส านักงานปลัด 100,000   เฉพาะเจาะจง 7

ค่ำวัสดุ
จัดซ้ือวัคซีนป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ส านักงานปลัด 70,000      เฉพาะเจาะจง 7
ค่ำครุภัณฑ์ แผนงานบริหารงานท่ัวไป
ครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง งานบริหารท่ัวไป

 ต.ค. 62 - ก.ย. 63 รถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกระบะ) ส านักงานปลัด 1,000,000 ประกาศเชิญชวน 60
รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร แผนงานเคหะและชุมชน

41  ต.ค. 62 - ก.ย. 63 ค่าจ้างเหมาบริการ ส านักงานปลัด งานก าจัดขยะมูลฝอย 100,000   เฉพาะเจาะจง 15
รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำ และส่ิงปฏิกูล
ลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืน ๆ 

 ต.ค. 62 - ก.ย. 63 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดต้ังธนาคารขยะ ส านักงานปลัด 100,000   เฉพาะเจาะจง 7
42  ต.ค. 62 - ก.ย. 63 โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะและลดปริมาณขยะในชุมชน ส านักงานปลัด 30,000      เฉพาะเจาะจง 7



ค่ำวัสดุ ขออนุมัติ
43  ต.ค. 62 - ก.ย. 63 วัสดุงานบ้านงานครัว ส านักงานปลัด 200,000   เฉพาะเจาะจง 7 จัดหาตาม

ค่ำใช้สอย แผนงานสร้างความแข้มแข็ง ความจ าเป็น
รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำ ของชุมชน ตลอดปี
ลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืน ๆ งานส่งเสริมและสนับสนุน

44  เม.ย. 63 - ก.ย. 63 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ส านักงานปลัด ความเข้มแข็งของชุมชน 50,000      เฉพาะเจาะจง 7
45  เม.ย. 63 - ก.ย. 63 โครงการอบรมความรู้ด้านกฎหมายให้แก่ประชน ส านักงานปลัด 30,000      เฉพาะเจาะจง 7
47  พ.ค. 63 - ก.ย. 63 โครงการฝึกอบรมกลุ่มส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนในต าบลโป่งตาลอง ส านักงานปลัด 50,000      เฉพาะเจาะจง 7
78  มิ.ย. 63 - ก.ย. 63 โครงการทัศนศึกษาดูงานนอกสถานท่ีของกลุ่มแม่บ้านต าบลโป่งตาลอง ส านักงานปลัด 30,000      เฉพาะเจาะจง 7
79  มิ.ย. 63 - ก.ย. 63 โครงการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุและเบ้ียความพิการ ส านักงานปลัด 10,000      เฉพาะเจาะจง 7
50  ก.ค. 63 - ก.ย. 63 โครงการส่งเสริมสภาเด็กและเยาวชนต าบลโป่งตาลอง ส านักงานปลัด 50,000      เฉพาะเจาะจง 7
51  ก.ค. 63 - ก.ย. 63 โครงการพัฒนาศักยภาพ สภาเยาวชน อปท.รณรงค์ส่งเสริมอนามัยเจริญพันธ์วัยรุ่น ส านักงานปลัด 50,000      เฉพาะเจาะจง 7
52  ส.ค. 63 - ก.ย. 63 โครงการเสริมสร้างสมรรถนะการประสานงานเพ่ือระดมทรัพยากรส่งเสริมอนามัยเจริญพันธ์ ส านักงานปลัด 40,000      เฉพาะเจาะจง 7
53  ส.ค. 63 - ก.ย. 63 โครงการทักษะการพูดคุยของพ่อแม่/ผู้ปกครองลูกและวัยรุ่นท่ีอยู่อาศัยในครอบครัว ส านักงานปลัด 20,000      เฉพาะเจาะจง 7
54  ส.ค. 63 - ก.ย. 63 โครงการจัดฝึกอบรมเพ่ือส่งเสริมเศรษกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ ส านักงานปลัด 40,000      เฉพาะเจาะจง 7

ค่ำใช้สอย แผนงานการเกษตร
รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำ งานส่งเสริมการเกษตร
ลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืน ๆ ความเข้มแข็งของชุมชน

55  ก.ค. 63 - ก.ย. 63 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการเกษตร ส านักงานปลัด 30,000      เฉพาะเจาะจง 7
56  ส.ค. 63 - ก.ย. 63 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการจัดท าปุ๋ยอินทรีย์ ส านักงานปลัด 30,000      เฉพาะเจาะจง 7

ค่ำใช้สอย แผนงานบริหารงานท่ัวไป
57  ต.ค. 62 - ก.ย. 63 รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ กองคลัง งานบริการงานคลัง 150,000   เฉพาะเจาะจง 7

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำ
ลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืน ๆ 

58  ม.ค. 63 - ก.ย. 63 โครงการจัดท าแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน กองคลัง 450,000   เฉพาะเจาะจง 60
59  ม.ค. 63 - ก.ย. 63 โครงการเพ่ิมพูนประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี กองคลัง 50,000      เฉพาะเจาะจง 7
60  ต.ค. 62 - ก.ย. 63 เดินทางไปราชการ กองคลัง 100,000   เฉพาะเจาะจง 7
61  ต.ค. 62 - ก.ย. 63 การรับรองและพิธีการ กองคลัง 25,000      เฉพาะเจาะจง 7
62  ต.ค. 62 - ก.ย. 63 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม กองคลัง 150,000   เฉพาะเจาะจง 7

ค่ำวัสดุ
63  ต.ค. 62 - ก.ย. 63 วัสดุส านักงาน กองคลัง 70,000      เฉพาะเจาะจง 7
64  ต.ค. 62 - ก.ย. 63 วัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง 120,000   เฉพาะเจาะจง 7
65  ต.ค. 62 - ก.ย. 63 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง กองคลัง 100,000   เฉพาะเจาะจง 7
66  ต.ค. 62 - ก.ย. 63 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน กองคลัง 50,000      เฉพาะเจาะจง 7



ค่ำครุภัณฑ์ แผนงานบริหารงานท่ัวไป ขออนุมัติ
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ งานบริหารท่ัวไป จัดหาตาม

67  มี.ค. 63 - ก.ย. 63 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน กองคลัง 34,000      เฉพาะเจาะจง 15 ความจ าเป็น
68  มี.ค. 63 - ก.ย. 63 เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA กองคลัง 5,000        เฉพาะเจาะจง 15 ตลอดปี
69  มี.ค. 63 - ก.ย. 63 เคร่ืองพิมพ์แบบเลเซอร์หรือชนิด  LED ขาวด า กองคลัง 17,800      เฉพาะเจาะจง 15
70  มี.ค. 63 - ก.ย. 63 เคร่ืองพิมพ์ชนิดกระดาษต่อเน่ือง (Dot Matrix Printerx แบบแคร่ส้ัน) กองคลัง 17,800      เฉพาะเจาะจง 15
71  มี.ค. 63 - ก.ย. 63 อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) กองคลัง 2,100        เฉพาะเจาะจง 15

ค่ำใช้สอย แผนงานอุตสาหกรรมและ
72  ต.ค. 62 - ก.ย. 63 รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ กองช่าง การโยธา 800,000   เฉพาะเจาะจง 15

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำ งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ
ลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืน ๆ อุตสาหกรรมและการโยธา

73  ต.ค. 62 - ก.ย. 63 การอบรม สัมมนา กองช่าง 50,000      เฉพาะเจาะจง 15
74  ต.ค. 62 - ก.ย. 63 การเดินทางไปราชการ กองช่าง 20,000      เฉพาะเจาะจง 15
75  ต.ค. 62 - ก.ย. 63 บ ารุงรักษาและซ่อมแซม กองช่าง 900,000   เฉพาะเจาะจง 15

ค่ำวัสดุ
76  ต.ค. 62 - ก.ย. 63 วัสดุส านักงาน กองช่าง 40,000      เฉพาะเจาะจง 7
77  ต.ค. 62 - ก.ย. 63 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง 200,000   เฉพาะเจาะจง 7
78  ต.ค. 62 - ก.ย. 63 วัสดุก่อสร้าง กองช่าง 300,000   เฉพาะเจาะจง 7
79  ต.ค. 62 - ก.ย. 63 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง กองช่าง 120,000   เฉพาะเจาะจง 7
80  ต.ค. 62 - ก.ย. 63 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน กองช่าง 100,000   เฉพาะเจาะจง 7
81  ต.ค. 62 - ก.ย. 63 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ กองช่าง 20,000      เฉพาะเจาะจง 7
82  ต.ค. 62 - ก.ย. 63 วัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง 60,000      เฉพาะเจาะจง 7

ค่ำครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์ส ำนักงำน

83  ม.ค. 63 - ก.ย. 63 โต๊ะท างานพร้อมเก้าอ้ี กองช่าง 8,000        เฉพาะเจาะจง 7
84  ม.ค. 63 - ก.ย. 63 ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 4 ล้ินชัก กองช่าง 24,000      เฉพาะเจาะจง 7

ค่ำครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

85  ม.ค. 63 - ก.ย. 63 คอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบท่ี 1 กองช่าง 22,000      เฉพาะเจาะจง 30
86  ม.ค. 63 - ก.ย. 63 เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึก(Inkjet Printer) กองช่าง 6,300        เฉพาะเจาะจง 30
87  ม.ค. 63 - ก.ย. 63 เคร่ืองส ารองไฟฟ้า 800VA กองช่าง 7,500        เฉพาะเจาะจง 30
88  ม.ค. 63 - ก.ย. 63 สแกนเนอร์ กองช่าง 3,200        เฉพาะเจาะจง 30
89  มี.ค. 63 - ก.ย. 63 อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) กองช่าง 2,800        เฉพาะเจาะจง 15

ค่ำครุภัณฑ์



ครุภัณฑ์ก่อสร้ำง ขออนุมัติ
90  มี.ค. 63 - ก.ย. 63 ชุดทดสอบความข้นเหลวของคอนกรีต กองช่าง 5,400        เฉพาะเจาะจง 15 จัดหาตาม
91  มี.ค. 63 - ก.ย. 63 แบบหล่อคอนกรีต กองช่าง 5,400        เฉพาะเจาะจง 15 ความจ าเป็น

ค่ำท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง แผนงานอุตสาหกรรม ตลอดปี
ส่ิงก่อสร้ำงส่ิงสำธำรณูปโภค และการโยธา

17  ม.ค. 63 - ก.ย. 63 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน(ซอยบ้านนายจันปี ไพรศรี) หมู่ท่ี 1 กองช่าง งานก่อสร้างโครงสร้าง 319,000   เฉพาะเจาะจง 90
92  ม.ค. 63 - ก.ย. 63 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(สายทางหมู่ท่ี 3 เช่ือม หมูท่ี 2) หมู่ท่ี 3 บ้านโป่งไทร กองช่าง พ้ืนฐาน 1,778,000 ประกาศเชิญชวน 90
93  ม.ค. 63 - ก.ย. 63 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบเคพซีล(ซอยบ้านนางอารีย์ มีศรีสงค์) หมู่ท่ี 4 บ้านปอหู กองช่าง 537,000   ประกาศเชิญชวน 90
94  ม.ค. 63 - ก.ย. 63 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน(ซอยสุขสวัสด์ิ) หมู่ท่ี 7 บ้านสระน้ าใส กองช่าง พ้ืนฐาน 515,000   ประกาศเชิญชวน 90
95  ธ.ค. 62 - ก.ย. 63 โครงการก่อสร้างท่ีจอดรถภายในท่ีท าการองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง กองช่าง 180,000   เฉพาะเจาะจง 60

ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง
96  ม.ค. 63 - ก.ย. 63 โครงกำรปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปำหมู่บ้ำน(ระบบประปำหมู่บ้ำนเดิม) หมูท่ี 5 กองช่าง 500,000   เฉพาะเจาะจง 90
97  ม.ค. 63 - ก.ย. 63 โครงกำรซ่อมสร้ำงถนนลำดยำงผิวจรำจรแบบ Asphaltic Concrete หมู่ท่ี 6 เช่ือม หมู่ท่ี 7 กองช่าง 973,000   ประกาศเชิญชวน 60
98  ม.ค. 63 - ก.ย. 63 โครงกำรซ่อมสร้ำงถนนลำดยำงผิวจรำจรแบบ Asphaltic Concrete (บ้ำนนำยเลิศ) หมู่ท่ี11 กองช่าง 1,023,000 ประกาศเชิญชวน 60
99  ม.ค. 63 - ก.ย. 63 โครงกำรซ่อมสร้ำงถนนลำดยำงผิวจรำจรแบบ Asphaltic Concrete หมู่ท่ี 13 เช่ือม หมู่ท่ี 8 กองช่าง 1,936,000 ประกาศเชิญชวน 60

100  ต.ค. 63 - ก.ย. 63 เงินชดเชยค่ำงำนบ ำรุงรักษำและปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำงตำมสัญญำแบบปรับรำคำได้ ค่ำ K กองช่าง 97,000      เฉพาะเจาะจง 7
ค่ำใช้สอย แผนงานการศึกษา

101  ต.ค. 62 - ก.ย. 63 รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ กองการศึกษา งานบริหารงานทัวไป 30,000      เฉพาะเจาะจง 7
102  ต.ค. 62 - ก.ย. 63 การรับรองและพิธีการ กองการศึกษา เก่ียวกับการศึกษา 20,000      เฉพาะเจาะจง 7

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำ
ลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืน ๆ 

103  ต.ค. 62 - ก.ย. 63 เดินทางไปราชการ กองการศึกษา 30,000      เฉพาะเจาะจง 7
104  ต.ค. 62 - ก.ย. 63 บ ารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน กองการศึกษา 100,000   เฉพาะเจาะจง 7

ค่ำวัสดุ
105  ต.ค. 62 - ก.ย. 63 วัสดุส านักงาน กองการศึกษา 50,000      เฉพาะเจาะจง 7
106  ต.ค. 62 - ก.ย. 63 วัสดุคอมพิวเตอร์ กองการศึกษา 30,000      เฉพาะเจาะจง 7

ค่ำครุภัณฑ์ แผนงานบริหารงานท่ัวไป
ครุภัณฑ์ส ำนักงำน งานบริหารท่ัวไป

107  ม.ค. 63 - ก.ย. 63 เคร่ืองถ้ายเอกสาร กองการศึกษา 50,000      เฉพาะเจาะจง 15
108  ม.ค. 63 - ก.ย. 63 โต๊ะหมู่บูชา กองการศึกษา 8,500        เฉพาะเจาะจง 15
109  ม.ค. 63 - ก.ย. 63 โต๊ะกลางโซฟา กองการศึกษา 1,000        เฉพาะเจาะจง 15

ค่ำครุภัณฑ์ แผนงานบริหารงานท่ัวไป
ครุภัณฑ์โฆษณำและเผยแพร่ งานบริหารท่ัวไป

110  ม.ค. 63 - ก.ย. 63 กล้องถ่ายรูป กองการศึกษา 20,000      เฉพาะเจาะจง 15



ค่ำครุภัณฑ์ แผนงานบริหารงานท่ัวไป ขออนุมัติ
ครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว งานบริหารท่ัวไป จัดหาตาม

111  ม.ค. 63 - ก.ย. 63 หม้อต้มน้ าร้อน กองการศึกษา 10,000      เฉพาะเจาะจง 15 ความจ าเป็น
ค่ำครุภัณฑ์ แผนงานบริหารงานท่ัวไป ตลอดปี
ครุภัณฑ์กีฬำ งานบริหารท่ัวไป

112  ม.ค. 63 - ก.ย. 63 ประตูฟุตซอล กองการศึกษา 8,500        เฉพาะเจาะจง 15
ค่ำครุภัณฑ์ แผนงานบริหารงานท่ัวไป
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ งานบริหารท่ัวไป

113  มี.ค. 63 - ก.ย. 63 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน กองคลัง 17,000      เฉพาะเจาะจง 15
114  มี.ค. 63 - ก.ย. 63 เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA กองคลัง 2,500        เฉพาะเจาะจง 15

 มี.ค. 63 - ก.ย. 63 อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) กองคลัง 7               เฉพาะเจาะจง 15
ค่ำใช้สอย แผนงานการศึกษา
รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร งานระดับก่อนวัยเรียนและ

115  ต.ค. 62 - ก.ย. 63 รายจ่ายเพ่ือได้มาซ่ึงบริการ กองการศึกษา 10,000      เฉพาะเจาะจง 7
ค่ำใช้สอย แผนงานการศึกษา
รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำ งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืน ๆ ประถมศึกษา

116  ต.ค. 62 - ก.ย. 63 โครงการส่งเสริมกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษา 80,000      เฉพาะเจาะจง 7
117  ม.ค. 63 - ก.ย. 63 โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันเด็ก กองการศึกษา 30,000      เฉพาะเจาะจง 7
118  ต.ค. 62 - ก.ย. 63 สนับสนุนอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษา 343,000   เฉพาะเจาะจง 1 ปี
119  ต.ค. 62 - ก.ย. 63 จัดการเรียนการสอน(รายหัว) กองการศึกษา 119,000   เฉพาะเจาะจง 7
120  ต.ค. 62 - ก.ย. 63 หนังสือเรียน กองการศึกษา 10,000      เฉพาะเจาะจง 7
121  ต.ค. 62 - ก.ย. 63 อุปกรณ์การเรียน กองการศึกษา 10,000      เฉพาะเจาะจง 7
122  ต.ค. 62 - ก.ย. 63 เคร่ืองแบบนักเรียน กองการศึกษา 15,000      เฉพาะเจาะจง 7
123  ต.ค. 62 - ก.ย. 63 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กองการศึกษา 21,500      เฉพาะเจาะจง 7

ค่ำวัสดุ
124  ต.ค. 62 - ก.ย. 63 วัสดุอาหารเสริม (นม)เด็กอนุบาล และเด็กประถม 1-6 กองการศึกษา 1,227,842 เฉพาะเจาะจง 263
125  ต.ค. 62 - ก.ย. 63 วัสดุอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัมนาเด็กเล็ก กองการศึกษา 144,452   เฉพาะเจาะจง 280
126  ต.ค. 62 - ก.ย. 63 วัสดุงานบ้านงานครัว  กองการศึกษา 40,000      เฉพาะเจาะจง 7
127  ต.ค. 62 - ก.ย. 63 วัสดุการเกษตร  กองการศึกษา 3,000        เฉพาะเจาะจง 7

ค่ำท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง แผนงานการศึกษา
128  ต.ค. 62 - ก.ย. 63 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด้กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง กองการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 80,000      เฉพาะเจาะจง 60

ค่ำใช้สอย วัฒนธรรรมและนันทนาการ

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำ งานกีฬาและนันทนาการ



ลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืน ๆ ขออนุมัติ
129  เม.ย. 63 - ก.ย. 63 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชน/ประชาชนต้านภัยยาเสพติด กองการศึกษา 150,000   เฉพาะเจาะจง 7 จัดหาตาม

ค่ำใช้สอย แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ความจ าเป็น
รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน ตลอดปี
ลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืน ๆ 

130  เม.ย. 63 - ก.ย. 63 โครงการประเพณีสงกรานต์รดน้ าด าหัวผู้สูงอายุ กองการศึกษา 80,000      เฉพาะเจาะจง 7
131  พ.ย. 62 - ก.ย. 63 โครงการประเพณีวันลอยกระทง กองการศึกษา 150,000   เฉพาะเจาะจง 7

ค่ำใช้สอย แผนงานการศึกษาศาสนา

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำ วัฒนธรรรมและนันทนาการ

ลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืน ๆ งานวิชาการวางแผนและ

132  พ.ย. 62 - ก.ย. 63 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียวในต าบลโป่งตาลอง กองการศึกษา ส่งเสริมการท่องเท่ียว 50,000      เฉพาะเจาะจง 7
133  มิ.ย. 63 - ก.ย. 63 โครงการจัดกิจกรรมงานน้อยหน่าและของดีเมืองปากช่อง กองการศึกษา 60,000      เฉพาะเจาะจง 7

               ผู้อ านวยการกองคลัง                                          ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง                                   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง
นางวรลักษ์ ธัญญาหาร                                                      นางภัทราพร ก่อเกิด                                                          นายทองหล่อ ช้างสีทา

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


