1/15

แผนการจัดหาพัสดุ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ขององค์การบริหารส่วนตาบลโคราช อาเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
แบบ ผด.2
ลาดับที่
1

2

3

ช่วงเวลา
รายการ / จานวน (หน่วย)
ที่ต้องเริม่ จัดหา
ต.ค.56 - ก.ย.57 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร/ ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าเล่มหนังสือ/
ค่ากาจัดสิ่งปฏิกูล / ค่าโฆษณาและเผยแพร่ / ค่าธรรมเนียมต่างๆ /
ค่าเบี้ยกระกัน / ค่าใช้จ่ายในการเดินคดีตามคาพิพากษา /
ค่าจ้างเหมาบริการ / ค่าติดตั้งไฟฟ้า / ค่าติดตั้งประปา /
ค่าติดตั้งโทรศัพท์ / ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ ฯลฯ
ต.ค.56 - ก.ย.57 รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธกี าร
เพื่อจ่ายค่ารับรอง (รายจ่ายในการรับรอง หรือเลี้ยงรับรองของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) พิธเี ปิดอาคารต่างๆ / ค่าใช้จ่ายในพิธี
ทางศาสนา / รัฐพิธี
ต.ค.56 - ก.ย.57 รายจ่ายเกีย่ วเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืน่ ๆ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน /
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานนิทรรศการ ประกวดการแข่งขัน / ค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและสัมมนา / ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง เดินทาง
ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พกั ค่าลงทะเบียน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ฯลฯ
ค่าเบี้ยเลี้ยงพยาน ค่าของรางวัลหรือเงินรางวัล / ค่าพวงมาลัย
ช่อดอกไม้ กระเช้า ดอกไม้และพวงมาลา /ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือ
ค่าสินไหมทดแทน / ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปศึกษาดูงาน /
ค่าใช้จ่ายในการจัดทาโครงการ อบต.เคลื่อนที่และการจัดทา
ประชาคมหมู่บา้ น ตาบล ฯลฯ

หน่วยงาน
เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
กาหนด
วิธีจัดหา
หมายเหตุ
เจ้าของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จานวนเงิน(บาท) ประเภท จานวนเงิน(บาท)
ส่งมอบ(วัน)
สานักงานปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป
170,000
ตกลงราคา
30
ขออนุมัติจดั หา
งานบริหารทัว่ ไป/งบดาเนินงาน/

ตามความจาเป็น

หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ

ตลอดปี

สานักงานปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป

50,000

-

-

ตกลงราคา

7

398,000

-

-

ตกลงราคา

7

งานบริหารทัว่ ไป/งบดาเนินงาน/
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ

สานักงานปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทัว่ ไป/งบดาเนินงาน/
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ

2/15
ลาดับที่
4

5

6

แบบ ผด.2

ช่วงเวลา
หน่วยงาน
เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
กาหนด
รายการ / จานวน (หน่วย)
วิธีจัดหา
หมายเหตุ
ที่ต้องเริม่ จัดหา
เจ้าของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จานวนเงิน(บาท) ประเภท จานวนเงิน(บาท)
ส่งมอบ(วัน)
ต.ค.56 - ก.ย.57 ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
สานักงานปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป
100,000
ตกลงราคา
7
ขออนุมัติจดั หา
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถ
งานบริหารทัว่ ไป/งบดาเนินงาน/
ตามความจาเป็น
ใช้งานได้ตามปกติ เป็นค่าจ้างเหมาแรงงาน / ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
ตลอดปี
ในการซ่อมแซม
ต.ค.56 - ก.ย.57 ค่าวัสดุสานักงาน
สานักงานปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป
ตกลงราคา
7
เพื่อจ่ายเป็นค่าโต๊ะ เก้าอี้ ตู้ต่างๆ กระดาษ หมึก ปากกา
งานบริหารทัว่ ไป/งบดาเนินงาน/
ดินสอ ไม้บรรทัด ยางลบ เป๊ก แฟ้ม เข็มหมุด เทป พีวซี ีแบบใส
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
สมุดประวัติข้าราชการ สมุดบัญชี ตรายาง สิ่งพิมพ์ กาว
แบบพิมพ์ ธงชาติ คลิปตรายาง ซอง ที่ถูพื้น น้าดื่มสาหรับบริการ
ประชาชนในสานักงาน เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ
กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ์ แผงปิดประกาศ
กระดานดา กระดานไวท์บอร์ด แผ่นป้ายชื่อสานักงานแผ่นป้าย
จราจร หรือแผ่นป้ายต่างๆ มู่ลี่ ม่านปรับแสง พรม นาฬิกา
เครื่องคานวณเลข หีบเหล็กเก็บเงิน พระพุทธรูป พระบรมรูปจาลอง
แผงกั้นห้อง กระเป๋า เครื่องดับเพลิง ฯลฯ
ต.ค.56 - ก.ย.57 ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
สานักงานปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป
10,000
ตกลงราคา
7
เพื่อจ่ายเป็นค่าฟิวส์ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า
งานบริหารทัว่ ไป/งบดาเนินงาน/
สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอดวิทยุ
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
ทรานซอตเตอร์และชิ้นส่วน วิทยุ ลูกถ้วยสายอากาศ รีซีตเตอร์
มูฟวิง่ คอยส์ ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ์เบรกเกอร์ สายอากาศหรือ
เสาอากาศ จานดาวเทียม โคมไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้า ไฟฉาย
เครื่องสัญญาณเตือนภัย ฯลฯ

3/15
ลาดับที่
7

8

9

10

11

ช่วงเวลา
รายการ / จานวน (หน่วย)
ที่ต้องเริม่ จัดหา
ต.ค.56 - ก.ย.57 วัสดุงานบ้านงานครัว
เพื่อจ่ายเป็นค่าแปรง ไม้กวาด เข่ง กระติกน้าแข็ง ถาด
ผ้าปูโต๊ะ แก้วน้าจานรอง ถ้วยชาม ช้อนส้อม น้าจืดที่ซื้อจากเอกชน
กระทะไฟฟ้า หม้อไฟฟ้าหม้อหุงข้าวไฟฟ้า กระติกน้าร้อน
กระติกน้าแข็ง ถังแก๊ส ไมโครเวฟ ฯลฯ
ต.ค.56 - ก.ย.57 วัสดุก่อสร้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าไม้ต่างๆ น้ามันทาไม้ ทินเนอร์ สี แปรงทาสี
ปูนขาว ทราย อิฐหรือซีเมนต์บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู
ค้อน คีมชะแลง จอบ เสียม สิ่ว ขวาน เลื่อย กบไสไม้ เหล็กเส้น
ตลับเมตร ลูกดิ่งท่อน้าและอุปกรณ์ประปา ท่อต่างๆ โถส้วม
อ่างล้างมือ ราวพาดผ้า ฯลฯ
ต.ค.56 - ก.ย.57 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
เพื่อจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน หัวเทียน
กระจกมองข้าง รถยนต์ กรวยจราจร สัญญาณไฟกระพริบ
กระจกโค้งมน แม่แรง กันชนรถยนต์ ฯลฯ
ต.ค.56 - ก.ย.57 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ามันดีเซล น้ามันเบนซิน น้ามันเครื่อง
น้ามันจารบีก๊าส ถ่าน แก๊สหุงต้ม น้ามันก๊าด น้ามันเตา ฯลฯ
ต.ค.56 - ก.ย.57 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กันและสี ฟิล์ม
เมมโมรี่การ์ด แถบบันทึกเสียงหรือภาพ ภาพยนตร์ วีดีโอเทป
แผ่นซีดี การล้าง อัดขยายภาพภาพถ่ายดาวเทียม ขาตั้งกล้อง
ขาตั้งเขียนภาพ ฯลฯ

แบบ ผด.2

หน่วยงาน
เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
กาหนด
วิธีจัดหา
หมายเหตุ
เจ้าของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จานวนเงิน(บาท) ประเภท จานวนเงิน(บาท)
ส่งมอบ(วัน)
สานักงานปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป
50,000
ตกลงราคา
7
ขออนุมัติจดั หา
งานบริหารทัว่ ไป/งบดาเนินงาน/

ตามความจาเป็น

หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ

ตลอดปี

สานักงานปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป

30,000

-

-

ตกลงราคา

7

80,000

-

-

ตกลงราคา

7

120,000

-

-

ตกลงราคา

7

10,000

-

-

ตกลงราคา

7

งานบริหารทัว่ ไป/งบดาเนินงาน/
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ

สานักงานปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทัว่ ไป/งบดาเนินงาน/
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ

สานักงานปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทัว่ ไป/งบดาเนินงาน/
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ

สานักงานปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทัว่ ไป/งบดาเนินงาน/
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ

4/15
ลาดับที่
12

13

14

15

ช่วงเวลา
รายการ / จานวน (หน่วย)
ที่ต้องเริม่ จัดหา
ต.ค.56 - ก.ย.57 วัสดุคอมพิวเตอร์
เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์บนั ทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์
สาหรับคอมพิวเตอร์ แป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เมาส์ แผ่นวงจรอิเล็ค
ทรอนิกส์ เมโมรี่ชิปเครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ
เครื่องอ่านข้อมูลแบบซีดีรอม ฯลฯ
ต.ค.56 - ก.ย.57 วัสดุอื่นๆ
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่ไม่เข้าลักษณะและประเภท
ตามระเบียบวิธกี ารงบประมาณ
- ค่าบารุงรักษาซ่อมแซมครุภณ
ั ฑ์ เช่น รถยนต์ เครื่องพิมพ์ดีด
เครื่องอัดสาเนา รถจักรยานยนต์ เครื่องปรับอากาศ ตู้ โต๊ะ ฯลฯ
- ค่าบารุงรักษาที่ดินหรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
- ค่าบารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น เช่น วัสดุต่างๆ ฯลฯ
ต.ค.56 - ก.ย.57 รายจ่ายอื่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าประเมินความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงาน
ประจาปี
ต.ค.56 - ก.ย.57 ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
(1) โต๊ะคอมพิวเตอร์ พร้อมเก้าอี้ จานวน 1 ชุด ๆ ละ
3,500 บาท (ครุภณ
ั ฑ์นอกกรอบ เพื่อความสะดวกและเหมาะสมกับ
สภาพการปฏิบตั ิงานในปัจจุบนั )
(2) ตู้เหล็กสาหรับเก็บเอกสารแบบบานเลื่อนกระจกขนาด
5 ฟุต จานวน 1 หลัง ๆ ละ 5,000 บาท (ครุภณ
ั ฑ์นอกกรอบเพื่อ
ความสะดวกและเหมาะสมกับสภาพการปฏิบตั ิงานในปัจจุบนั )

แบบ ผด.2

หน่วยงาน
เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
กาหนด
วิธีจัดหา
หมายเหตุ
เจ้าของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จานวนเงิน(บาท) ประเภท จานวนเงิน(บาท)
ส่งมอบ(วัน)
สานักงานปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป
40,000
ตกลงราคา
7
ขออนุมัติจดั หา
งานบริหารทัว่ ไป/งบดาเนินงาน/

ตามความจาเป็น

หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ

ตลอดปี

สานักงานปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป

5,000

-

-

ตกลงราคา

7

20,000

-

-

ตกลงราคา

15

3,500

-

-

ตกลงราคา

7

5,000

-

-

ตกลงราคา

7

งานบริหารทัว่ ไป/งบดาเนินงาน/
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ

สานักงานปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป/งบรายจ่ายอื่น/

หมวดรายจ่ายอื่น
สานักงานปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป/งบลงทุน/
หมวดค่าครุภณ
ั ฑ์ทดี่ ินและสิ่งก่อสร้าง

5/15
ลาดับที่
16

17

18

แบบ ผด.2

ช่วงเวลา
หน่วยงาน
เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
กาหนด
รายการ / จานวน (หน่วย)
วิธีจัดหา
หมายเหตุ
ที่ต้องเริม่ จัดหา
เจ้าของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จานวนเงิน(บาท) ประเภท จานวนเงิน(บาท)
ส่งมอบ(วัน)
ต.ค.56 - ก.ย.57 ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์
สานักงานปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป
ขออนุมัติจดั หา
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
งานบริหารทั่วไป/งบลงทุน/
ตามความจาเป็น
(1) เครื่องคอมพิวเตอร์ จานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 14,000 บาท
หมวดค่าครุภณ
ั ฑ์ทดี่ ินและสิ่งก่อสร้าง
14,000
ตกลงราคา
7
ตลอดปี
(ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วันที่
8 มีนาคม 2556)
(2) เครื่องสารองไฟ ขนาด 750 VA จานวน 1 เครื่อง ๆ ละ
1,700
ตกลงราคา
7
1,700 บาท (ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์
ณ วันที่ 8 มีนาคม 2556)
ต.ค.56 - ก.ย.57 ครุภณ
ั ฑ์โฆษณาและเผยแพร่
สานักงานปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป
15,000
ตกลงราคา
7
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
งานบริหารทั่วไป/งบลงทุน/
- ชุดหยุดตรวจแบบกล่องไฟ 2 ระบบ พร้อมแบตเตอรี่ จานวน
หมวดค่าครุภณ
ั ฑ์ทดี่ ินและสิ่งก่อสร้าง
1 ชุด ๆ ละ 15,000 บาท (ครุภณ
ั ฑ์นอกกรอบเพื่อความสะดวก
และเหมาะสมกับสภาพการปฏิบตั ิงานในปัจจุบนั )
ต.ค.56 - ก.ย.57 ครุภณ
ั ฑ์งานบ้านงานครัว
สานักงานปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
งานบริหารทั่วไป/งบลงทุน/
- คูลเลอร์น้าสแตนเลส ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 36 ลิตร จานวน
หมวดค่าครุภณ
ั ฑ์ทดี่ ินและสิ่งก่อสร้าง
6,000
ตกลงราคา
7
1 ถัง ๆละ 6,000 บาท
- คูลเลอร์น้าสแตนเลส ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 21 ลิตร จานวน
4,200
ตกลงราคา
7
1 ถัง ๆละ 4,200 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10,200 บาท
(ครุภณ
ั ฑ์นอกกรอบเพื่อความสะดวกและเหมาะสมกับสภาพการ
ปฏิบตั ิงานในปัจจุบนั )

6/15
ลาดับที่
19

20

21

แบบ ผด.2

ช่วงเวลา
หน่วยงาน
เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
กาหนด
รายการ / จานวน (หน่วย)
วิธีจัดหา
หมายเหตุ
ที่ต้องเริม่ จัดหา
เจ้าของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จานวนเงิน(บาท) ประเภท จานวนเงิน(บาท)
ส่งมอบ(วัน)
ต.ค.56 - ก.ย.57 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบตั ิราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย สานักงานปลัด แผนงานรักษาความสงบภายใน
ขออนุมัติจดั หา
หมวดอื่นๆ
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
ตามความจาเป็น
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทาโครงการดังต่อไปนี้
และระงับอัคคีภยั /งบดาเนินงาน/
ตลอดปี
(1) โครงการป้องกันอุบตั ิเหตุทางถนน
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
7,000
ตกลงราคา
7
(2) โครงการฝึกอบรมจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
100,000
ตกลงราคา
7
(3) โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
195,000
ตกลงราคา
7
(4) ค่าใช้จ่ายสาหรับทีมกู้ภยั ประจาตาบลโคราช
40,000
ตกลงราคา
7
ต.ค.56 - ก.ย.57 วัสดุอื่นๆ
สานักงานปลัด แผนงานรักษาความสงบภายใน
26,000
ตกลงราคา
7
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อใช้ในการปฏิบตั ิงานประจาศูนย์
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
อปพร. อบต.โคราช เช่น แผงเหล็กกั้นจราจร เสื้อกั๊กจราจร
และระงับอัคคีภยั /งบดาเนินงาน/
สะท้อนแสง ฯลฯ
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
ต.ค.56 - ก.ย.57 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบตั ิราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย สานักงานปลัด แผนงานการศึกษา
3,000
ตกลงราคา
7
หมวดอื่นๆ
งานระดับก่อนวัยเรียนและ
(1) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
ประถมศึกษา/งบดาเนินงาน/
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ

22

23

ต.ค.56 - ก.ย.57 วัสดุอื่นๆ
เพื่อจ่ายเป็นเป็นค่าอาหารเสริม (นม) สาหรับเด็กนักเรียน
โรงเรียนบ้านนาตะโครก จานวน 260 วัน ๆ ละ 7 บาท/คน/วัน
จานวน 27 คน
ต.ค.56 - ก.ย.57 วัสดุวทิ ยาศาสตร์หรือการแพทย์
เพื่อจ่ายเป็นค่าเวชภัณฑ์ เคมีภณ
ั ฑ์ เช่น ทรายอะเบท
น้ายาพ่นหมอกควัน วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า วัคซีน
คุมกาเนิดสัตว์ ฯลฯ

สานักงานปลัด

แผนงานการศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและ

49,140

-

-

ตกลงราคา

260

85,000

-

-

ตกลงราคา

7

ประถมศึกษา/งบดาเนินงาน/
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ

สานักงานปลัด

แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอืน่ /งบดาเนินงาน/

หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ

7/15
ลาดับที่
24

25

26

แบบ ผด.2

ช่วงเวลา
หน่วยงาน
เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
กาหนด
รายการ / จานวน (หน่วย)
วิธีจัดหา
หมายเหตุ
ที่ต้องเริม่ จัดหา
เจ้าของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จานวนเงิน(บาท) ประเภท จานวนเงิน(บาท)
ส่งมอบ(วัน)
ต.ค.56 - ก.ย.57 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบตั ิราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย สานักงานปลัด แผนงานสังคมสงเคราะห์
ขออนุมัติจดั หา
หมวดอื่นๆ
งานสวัสดิการสังคมและ
ตามความจาเป็น
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทาโครงการ
สังคมสงเคราะห์/งบดาเนินงาน/
ตลอดปี
(1) โครงการพัฒนาศักยภาพคนพิการและผู้ด้อยโอกาส
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
20,000
ตกลงราคา
7
(2) โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ
120,000
ตกลงราคา
7
(3) โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว
40,000
ตกลงราคา
7
4) โครงการวันผู้สูงอายุตาบลโคราช
50,000
ตกลงราคา
7
ต.ค.56 - ก.ย.57 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบตั ิราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย สานักงานปลัด แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
หมวดอื่นๆ
งานส่งเสริมและสนับสนุน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทาโครงการ
ความเข้มแข็งชุมชน/งบดาเนินงาน/
(1) โครงการอบรมเยาวชนต้านยาเสพติด
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
50,000
ตกลงราคา
7
(2) โครงการส่งเสริมกลุ่มสตรีแม่บา้ น อสม.
30,000
ตกลงราคา
7
(3) โครงการภายใต้โครงการสายใยรักแห่งครอบครัวในพระบรม
100,000
ตกลงราคา
7
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมงกุฎราชกุมาร
(4) โครงการคัดแยกขยะแบบมีส่วนร่วม
100,000
ตกลงราคา
7
(5) โครงการหน้าบ้านน่ามอง
50,000
ตกลงราคา
7
(6) โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ
40,000
ตกลงราคา
7
(7) โครงการฝึกอบรมมัคคุเทศก์น้อย
30,000
ตกลงราคา
7
ต.ค.56 - ก.ย.57 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบตั ิราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย สานักงานปลัด แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม
หมวดอื่นๆ
และนันทนาการ/
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทาโครงการ
งานกีฬาและนันทนาการ/งบดาเนินงาน
(1) โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
120,000
ตกลงราคา
7
(2) โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬา
30,000
ตกลงราคา
7

8/15
ลาดับที่
27

แบบ ผด.2

ช่วงเวลา
หน่วยงาน
เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
กาหนด
รายการ / จานวน (หน่วย)
วิธีจัดหา
หมายเหตุ
ที่ต้องเริม่ จัดหา
เจ้าของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จานวนเงิน(บาท) ประเภท จานวนเงิน(บาท)
ส่งมอบ(วัน)
ต.ค.56 - ก.ย.57 วัสดุกีฬา
สานักงานปลัด แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม
64,000
ตกลงราคา
7
ขออนุมัติจดั หา
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาให้กับหมู่บา้ นในตาบลโคราช
และนันทนาการ/
ตามความจาเป็น
งานกีฬาและนันทนาการ/งบดาเนินงาน
ตลอดปี
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ

28

29

30

ต.ค.56 - ก.ย.57 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบตั ิราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย สานักงานปลัด แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม
หมวดอื่นๆ
และนันทนาการ/
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทาโครงการ
งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิน่ /
(1) ในการจัดและร่วมงานประเพณีและพิธที างศาสนา
งบดาเนินงาน/
(2) โครงการสืบสานประเพณีกินเข่าค่า
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
(3) โครงการชวนเด็กเข้าวัดฟังธรรม
ต.ค.56 - ก.ย.57 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบตั ิราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย สานักงานปลัด แผนงานการเกษตร/
หมวดอื่นๆ
งานส่งเสริมการเกษตร/งบดาเนินงาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทาโครงการ
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโยลี
การเกษตร
ต.ค.56 - ก.ย.57 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบตั ิราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย สานักงานปลัด แผนงานการเกษตร/
หมวดอื่นๆ
งานอนุรักษ์แหล่งน้าและป่าไม้/
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทาโครงการ
งบดาเนินงาน/
(1) โครงการฝึกอบรมเด็กและเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
(2) โครงการรักษ์น้า รักษ์ดิน รักษ์ลาตะคอง ตามวิถีชีวติ เศรษฐกิจ
พอเพียง

150,000
30,000
50,000

-

-

ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา

7
7
7

20,000

-

-

ตกลงราคา

7

50,000
20,000

-

-

ตกลงราคา
ตกลงราคา

7
7

9/15
ลาดับที่
31

32

33

ช่วงเวลา
หน่วยงาน
รายการ / จานวน (หน่วย)
ที่ต้องเริม่ จัดหา
เจ้าของเงิน
ต.ค.56 - ก.ย.57 สารองจ่าย
สานักงานปลัด
เพื่อจ่ายกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือบรรเทาปัญหา
เดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวม
ต.ค.56 - ก.ย.57 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
กองคลัง
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร/ ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าเล่มหนังสือ /
ค่ากาจัดสิ่งปฏิกูล / ค่าโฆษณาและเผยแพร่ / ค่าธรรมเนียมต่างๆ /
ค่าเบี้ยกระกัน / ค่าใช้จ่ายในการเดินคดีตามคาพิพากษา /
ค่าจ้างเหมาบริการ / ค่าติดตั้งไฟฟ้า / ค่าติดตั้งประปา /
ค่าติดตั้งโทรศัพท์ / ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ ฯลฯ
ต.ค.56 - ก.ย.57 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบตั ิราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
กองคลัง
หมวดอื่นๆ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน /
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานนิทรรศการ ประกวดการแข่งขัน /
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา / ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง
เดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พกั ค่าลงทะเบียน ค่าผ่านทางด่วน
พิเศษ ฯลฯ ค่าเบี้ยเลี้ยงพยาน ค่าของรางวัลหรือเงินรางวัล /
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้า ดอกไม้และพวงมาลา /
ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน / ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปศึกษาดูงาน / ค่าใช้จ่ายในการจัดทาโครงการ อบต.เคลื่อนที่และ
การจัดทาประชาคมหมู่บา้ น ตาบล / ค่าใช้จ่ายในการจัดทาโครงการ
แผนที่ภาษี ตามหนังสือสั่งการที่ มท 0834.34/205 ลงวันที่ 29
กุมภาพันธ์ 2552 ฯลฯ

แบบ ผด.2

เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
กาหนด
วิธีจัดหา
หมายเหตุ
แผนงาน/งาน/โครงการ จานวนเงิน(บาท) ประเภท จานวนเงิน(บาท)
ส่งมอบ(วัน)
งบกลาง/
545,500
ตกลงราคา
7
ขออนุมัติจดั หา
งานงบกลาง / หมวดงบกลาง

ตามความจาเป็น

ตลอดปี
แผนงานบริหารงานทั่วไป

60,000

-

-

ตกลงราคา

30

330,000

-

-

ตกลงราคา

7

งานบริหารทัว่ ไป/งบดาเนินงาน/
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานคลัง/งบดาเนินงาน/

หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ

10/15
ลาดับที่
34

35

36

ช่วงเวลา
รายการ / จานวน (หน่วย)
ที่ต้องเริม่ จัดหา
ต.ค.56 - ก.ย.57 ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ เป็นค่าจ้างเหมาแรงงาน / ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ใน
การซ่อมแซม
ต.ค.56 - ก.ย.57 ค่าวัสดุสานักงาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าโต๊ะ เก้าอี้ ตู้ต่างๆ กระดาษ หมึก ปากกา
ดินสอ ไม้บรรทัด ยางลบ เป๊ก แฟ้ม เข็มหมุด เทป พีวซี ีแบบใส
สมุดประวัติข้าราชการ สมุดบัญชี ตรายาง สิ่งพิมพ์ กาว
แบบพิมพ์ ธงชาติ คลิป ตรายาง ซอง ที่ถูพื้น น้าดื่มสาหรับบริการ
ประชาชนในสานักงาน เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ
ภาพเขียน แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ์ แผงปิดประกาศ
กระดานดา กระดานไวท์บอร์ด แผ่นป้ายชื่อสานักงาน
แผ่นป้ายจราจร หรือแผ่นป้ายต่างๆ มู่ลี่ ม่านปรับแสง พรม นาฬิกา
เครื่องคานวณเลข หีบเหล็กเก็บเงิน พระพุทธรูป พระบรมรูปจาลอง
แผงกั้นห้อง กระเป๋า เครื่องดับเพลิง ฯลฯ
ต.ค.56 - ก.ย.57 ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
เพื่อจ่ายเป็นค่าฟิวส์ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า
สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอดวิทยุ
ทรานซอตเตอร์และชิ้นส่วนวิทยุ ลูกถ้วยสายอากาศ รีซีตเตอร์
มูฟวิง่ คอยส์ ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ์ เบรกเกอร์ สายอากาศหรือ
เสาอากาศ จานดาวเทียม โคมไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้า ไฟฉาย
เครื่องสัญญาณเตือนภัย ฯลฯ

แบบ ผด.2

หน่วยงาน
เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
กาหนด
วิธีจัดหา
หมายเหตุ
เจ้าของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จานวนเงิน(บาท) ประเภท จานวนเงิน(บาท)
ส่งมอบ(วัน)
กองคลัง แผนงานบริหารงานทั่วไป
50,000
ตกลงราคา
7
ขออนุมัติจดั หา

กองคลัง

งานบริหารงานคลัง/งบดาเนินงาน/

ตามความจาเป็น

หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ

ตลอดปี

แผนงานบริหารงานทั่วไป

30,000

-

-

ตกลงราคา

7

5,000

-

-

ตกลงราคา

7

งานบริหารงานคลัง/งบดาเนินงาน/

หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ

กองคลัง

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานคลัง/งบดาเนินงาน/

หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ

11/15
ลาดับที่
37

38

39

40

ช่วงเวลา
หน่วยงาน
รายการ / จานวน (หน่วย)
ที่ต้องเริม่ จัดหา
เจ้าของเงิน
ต.ค.56 - ก.ย.57 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
กองคลัง
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กันและสี ฟิล์ม
เมมโมรี่การ์ด แถบบันทึกเสียงหรือภาพ ภาพยนตร์ วีดีโอเทป
แผ่นซีดี การล้าง อัดขยายภาพ ภาพถ่ายดาวเทียม ขาตั้งกล้อง
ขาตั้งเขียนภาพ ฯลฯ
ต.ค.56 - ก.ย.57 วัสดุคอมพิวเตอร์
กองคลัง
เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์บนั ทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์
สาหรับคอมพิวเตอร์ แป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เมาส์ แผ่นวงจรอิเล็ค
ทรอนิกส์ เมโมรี่ชิป เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ
เครื่องอ่านข้อมูลแบบซีดีรอม ฯลฯ
ต.ค.56 - ก.ย.57 ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน
กองคลัง
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
(1) ตู้เหล็กสาหรับเก็บเอกสาร ขนาด 2 บาน จานวน 1 ตู้ๆ ละ
5,800 บาท (ครุภณ
ั ฑ์นอกกรอบ เพื่อความสะดวกและเหมาะสมกับ
สภาพการปฏิบตั ิงานในปัจจุบนั )
(2) เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล ชนิดขาว-ดา จานวน
1 เครื่อง ๆ ละ 50,000 บาท ( เป็นครุภณ
ั ฑ์ตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภณ
ั ฑ์ ณ กุมภาพันธ์ 2556 )
ต.ค.56 - ก.ย.57 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
กองช่าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร/ ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าเล่มหนังสือ/
ค่ากาจัดสิ่งปฏิกูล / ค่าโฆษณาและเผยแพร่ / ค่าธรรมเนียมต่างๆ /
ค่าเบี้ยกระกัน / ค่าใช้จ่ายในการเดินคดีตามคาพิพากษา /
ค่าจ้างเหมาบริการ / ค่าติดตั้งไฟฟ้า / ค่าติดตั้งประปา /

แบบ ผด.2

เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
กาหนด
วิธีจัดหา
หมายเหตุ
แผนงาน/งาน/โครงการ จานวนเงิน(บาท) ประเภท จานวนเงิน(บาท)
ส่งมอบ(วัน)
แผนงานบริหารงานทั่วไป
5,000
ตกลงราคา
7
ขออนุมัติจดั หา
งานบริหารงานคลัง/งบดาเนินงาน/

ตามความจาเป็น

หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ

ตลอดปี

แผนงานบริหารงานทั่วไป

30,000

-

-

ตกลงราคา

7

5,800

-

-

ตกลงราคา

7

50,000

-

-

ตกลงราคา

7

50,000

-

-

ตกลงราคา

30

งานบริหารงานคลัง/งบดาเนินงาน/

หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานคลัง/งบลงทุน/
หมวดค่าครุภณ
ั ฑ์ทดี่ ินและสิ่งก่อสร้าง

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัว่ ไป/งบดาเนินงาน/
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ

12/15
ช่วงเวลา
รายการ / จานวน (หน่วย)
ที่ต้องเริม่ จัดหา
(ต่อ)
ค่าติดตั้งโทรศัพท์ / ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ ฯลฯ
41 ต.ค.56 - ก.ย.57 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบตั ิราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน /
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานนิทรรศการ ประกวดการแข่งขัน /
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา / ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง
เดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พกั ค่าลงทะเบียน ค่าผ่านทางด่วน
พิเศษ ฯลฯ ค่าเบี้ยเลี้ยงพยาน ค่าของรางวัลหรือเงินรางวัล /
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้า ดอกไม้และพวงมาลา /
ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน / ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปศึกษาดูงาน / ค่าใช้จ่ายในการจัดทาโครงการ อบต.เคลื่อนที่และ
การจัดทาประชาคมหมู่บา้ น ตาบล ฯลฯ
42 ต.ค.56 - ก.ย.57 ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ เป็นค่าจ้างเหมาแรงงาน / ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้
ในการซ่อมแซม
43 ต.ค.56 - ก.ย.57 ค่าวัสดุสานักงาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าโต๊ะ เก้าอี้ ตู้ต่างๆ กระดาษ หมึก ปากกา
ดินสอ ไม้บรรทัด ยางลบ เป๊ก แฟ้ม เข็มหมุด เทป พีวซี ีแบบใส
สมุดประวัติข้าราชการ สมุดบัญชี ตรายาง สิ่งพิมพ์ กาว แบบพิมพ์
ธงชาติ คลิป ตรายาง ซอง ที่ถูพื้น น้าดื่มสาหรับบริการประชาชน
ในสานักงาน เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ

ลาดับที่

แบบ ผด.2

หน่วยงาน
เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
กาหนด
วิธีจัดหา
หมายเหตุ
เจ้าของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จานวนเงิน(บาท) ประเภท จานวนเงิน(บาท)
ส่งมอบ(วัน)
ขออนุมัติจดั หา

กองช่าง

แผนงานเคหะและชุมชน

60,000

-

-

ตกลงราคา

7

ตลอดปี

งานบริหารทัว่ ไป/งบดาเนินงาน/
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ

กองช่าง

แผนงานเคหะและชุมชน

250,000

-

-

ตกลงราคา

7

20,000

-

-

ตกลงราคา

7

งานบริหารทัว่ ไป/งบดาเนินงาน/
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ

กองช่าง

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัว่ ไป/งบดาเนินงาน/
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ

ตามความจาเป็น

13/15

แบบ ผด.2

ช่วงเวลา
หน่วยงาน
เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
กาหนด
รายการ / จานวน (หน่วย)
วิธีจัดหา
หมายเหตุ
ที่ต้องเริม่ จัดหา
เจ้าของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จานวนเงิน(บาท) ประเภท จานวนเงิน(บาท)
ส่งมอบ(วัน)
(ต่อ)
ภาพเขียน แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ์ แผงปิดประกาศ กระดานดา
ขออนุมัติจดั หา
กระดานไวท์บอร์ด แผ่นป้ายชื่อสานักงาน แผ่นป้ายจราจร หรือ
ตามความจาเป็น
แผ่นป้ายต่างๆ มู่ลี่ ม่านปรับแสง พรม นาฬิกา เครื่องคานวณเลข
ตลอดปี
หีบเหล็กเก็บเงิน พระพุทธรูป พระบรมรูปจาลอง แผงกั้นห้อง
กระเป๋า เครื่องดับเพลิง ฯลฯ
44 ต.ค.56 - ก.ย.57 ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
กองช่าง แผนงานเคหะและชุมชน
100,000
ตกลงราคา
7
เพื่อจ่ายเป็นค่าฟิวส์ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า
งานบริหารทัว่ ไป/งบดาเนินงาน/
สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอดวิทยุ
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
ทรานซอตเตอร์และชิ้นส่วนวิทยุ ลูกถ้วยสายอากาศ รีซีตเตอร์
มูฟวิง่ คอยส์ ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ์ เบรกเกอร์ สายอากาศหรือ
เสาอากาศ จานดาวเทียม โคมไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้า ไฟฉาย
เครื่องสัญญาณเตือนภัย ฯลฯ
45 ต.ค.56 - ก.ย.57 วัสดุก่อสร้าง
กองช่าง แผนงานเคหะและชุมชน
150,000
ตกลงราคา
7
เพื่อจ่ายเป็นค่าไม้ต่างๆ น้ามันทาไม้ ทินเนอร์ สี แปรงทาสี
งานบริหารทัว่ ไป/งบดาเนินงาน/
ปูนซีเมนต์ ปูนขาว ทราย อิฐหรือซีเมนต์บล็อก กระเบื้อง สังกะสี
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
ตะปู ค้อน คีม ชะแลง จอบ เสียม สิ่ว ขวาน เลื่อย กบไสไม้
เหล็กเส้น ตลับเมตร ลูกดิ่ง ท่อน้าและอุปกรณ์ประปา ท่อต่างๆ
โถส้วม อ่างล้างมือ ราวพาดผ้า ฯลฯ
46 ต.ค.56 - ก.ย.57 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
กองช่าง แผนงานเคหะและชุมชน
30,000
ตกลงราคา
7
เพื่อจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน หัวเทียน
งานบริหารทัว่ ไป/งบดาเนินงาน/
กระจกมองข้างรถยนต์ กรวยจราจร สัญญาณไฟกระพริบ
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
กระจกโค้งมน แม่แรง กันชนรถยนต์ ฯลฯ

ลาดับที่

14/15
ลาดับที่
47

48

49

50

51

ช่วงเวลา
รายการ / จานวน (หน่วย)
ที่ต้องเริม่ จัดหา
ต.ค.56 - ก.ย.57 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ามันดีเซล น้ามันเบนซิน น้ามันเครื่อง
น้ามันจารบี ก๊าส ถ่าน แก๊สหุงต้ม น้ามันก๊าด น้ามันเตา ฯลฯ
ต.ค.56 - ก.ย.57 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กันและสี ฟิล์ม
เมมโมรี่การ์ด แถบบันทึกเสียงหรือภาพ ภาพยนตร์ วีดีโอเทป
แผ่นซีดี การล้าง อัดขยายภาพ ภาพถ่ายดาวเทียม ขาตั้งกล้อง
ขาตั้งเขียนภาพ ฯลฯ
ต.ค.56 - ก.ย.57 วัสดุคอมพิวเตอร์
เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์บนั ทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์
สาหรับคอมพิวเตอร์ แป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เมาส์ แผ่นวงจรอิเล็ค
ทรอนิกส์ เมโมรี่ชิป เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ
เครื่องอ่านข้อมูลแบบซีดีรอม ฯลฯ
ต.ค.56 - ก.ย.57 ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
(1) ตู้เหล็กสาหรับเก็บเอกสาร ขนาด 2 บาน (มอก.) จานวน
2 ตู้ๆ ละ 5,800 บาท รวมเป็นเงิน 11,600 บาท (ครุภณ
ั ฑ์นอกกรอบ
เพื่อความสะดวกและเหมาะสมกับสภาพการปฏิบตั ิงานในปัจจุบนั )
ต.ค.56 - ก.ย.57 ครุภณ
ั ฑ์สารวจ
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
(1) ล้อวัดระยะทาง จานวน 1 อัน ๆ ละ 15,000 บาท
(ครุภณ
ั ฑ์นอกกรอบ เพื่อความสะดวกและเหมาะสมกับสภาพ

แบบ ผด.2

หน่วยงาน
เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
กาหนด
วิธีจัดหา
หมายเหตุ
เจ้าของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จานวนเงิน(บาท) ประเภท จานวนเงิน(บาท)
ส่งมอบ(วัน)
กองช่าง แผนงานเคหะและชุมชน
70,000
ตกลงราคา
7
ขออนุมัติจดั หา

กองช่าง

งานบริหารทัว่ ไป/งบดาเนินงาน/

ตามความจาเป็น

หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ

ตลอดปี

แผนงานเคหะและชุมชน

30,000

-

-

ตกลงราคา

7

30,000

-

-

ตกลงราคา

7

11,600

-

-

ตกลงราคา

7

15,000

-

-

ตกลงราคา

7

งานบริหารทัว่ ไป/งบดาเนินงาน/
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ

กองช่าง

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัว่ ไป/งบดาเนินงาน/
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ

กองช่าง

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไป/งบลงทุน/
หมวดค่าครุภณ
ั ฑ์ทดี่ ินและสิ่งก่อสร้าง

กองช่าง

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไป/งบลงทุน/
หมวดค่าครุภณ
ั ฑ์ทดี่ ินและสิ่งก่อสร้าง

15/15

แบบ ผด.2

ช่วงเวลา
หน่วยงาน
เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
กาหนด
รายการ / จานวน (หน่วย)
วิธีจัดหา
หมายเหตุ
ที่ต้องเริม่ จัดหา
เจ้าของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จานวนเงิน(บาท) ประเภท จานวนเงิน(บาท)
ส่งมอบ(วัน)
(ต่อ)
การปฏิบตั ิงานในปัจจุบนั )
ขออนุมัติจดั หา
(2) เทปวัดระยะทางไฟเบอร์กลาส จานวน 1 อัน ๆ ละ
2,200
ตกลงราคา
7
ตามความจาเป็น
2,200 บาท (ครุภณ
ั ฑ์นอกกรอบเพื่อความสะดวกและเหมาะสมกับ
ตลอดปี
สภาพการปฏิบตั ิงานในปัจจุบนั )
52 ต.ค.56 - ก.ย.57 ครุภณ
ั ฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
กองช่าง แผนงานเคหะและชุมชน
787,000
สอบราคา 120
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
งานบริหารทั่วไป/งบลงทุน/
(1) รถบรรทุก (ดีเซล) จานวน 1 คัน ๆ ละ 787,000 บาท
หมวดค่าครุภณ
ั ฑ์ทดี่ ินและสิ่งก่อสร้าง
(เป็นครุภณ
ั ฑ์ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภณ
ั ฑ์ ณ กุมภาพันธ์ 2556)
53 ต.ค.56 - ก.ย.57 อาคารต่างๆ
กองช่าง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
329,900
สอบราคา
45
(1) ค่าจัดทาโครงการก่อสร้างโรงจอดรถแบบโครงเหล็ก
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน/
งบลงทุน /

ลาดับที่

หมวดค่าครุภณ
ั ฑ์ทดี่ ินและสิ่งก่อสร้าง

( ลงชื่อ )......................................................
( นางสาวอารีย์ จงแผ่กลาง )
เจ้าหน้าที่พสั ดุ

( ลงชื่อ )....................................................... ( ลงชื่อ ) .........................................................
( นางองุน่ เพ็งสูงเนิน )
( นางสาวภิญโญ บุญโท )
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พสั ดุ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล

( ลงชื่อ )...............................................................
( นายสุชาติ ยาวิศิษฏ์ )
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลโคราช
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