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ล ำดบั ชว่งเวลำ หน่วยงำน ก ำหนด

ที่ ที่ตอ้งเริ่มจัดหำ เจ้ำของเงนิ แผนงำน/งำน/โครงกำร จ ำนวนเงนิ(บำท) ประเภท จ ำนวนเงิน(บำท) ส่งมอบ(วัน)

ค่ำใชส้อย
1 ต.ค.57 - ก.ย.58 (1) รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ  ส านักงานปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป 160,000          -  - ตกลงราคา 30

     เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร/ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปก งานบริหารทั่วไป/งบด าเนินงาน/

หนังสือ / ค่าซักฟอก / ค่าก าจัดส่ิงปฏกิูล/ค่าระวางรถบรรทุก / หมวดค่าใช้สอย

ค่าเช่าทรัพย์สิน/ ค่าโฆษณาและเผยแพร่/ ค่าธรรมเนียมต่างๆ/ 

ค่าเบี้ยประกัน /  ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีตามค าพิพากษา / 

ค่าจ้างเหมาบริการ /  ค่าติดต้ังไฟฟ้า/ค่าติดต้ังประปา/ 

ค่าติดต้ังโทรศัพท/์ เคร่ืองรับสัญญาณต่างๆ ฯลฯ (เงินรายได้)

2 ต.ค.57 - ก.ย.58 (2) รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธกีาร ส านักงานปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป 50,000           -  - ตกลงราคา 7

     เพื่อจ่ายค่ารับรอง (รายจ่ายในการรับรอง หรือเล้ียงรับรอง งานบริหารทั่วไป/งบด าเนินงาน/

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) / พิธเีปิดอาคารต่างๆ / หมวดค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในพิธทีางศาสนา / รัฐพิธ ี(ต้ังจ่ายจากเงินรายได้)

(3) รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏบิัตริำชกำรที่ไมเ่ขำ้ลักษณะ

รำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ แบ่งเป็น

3 ต.ค.57 - ก.ย.58 (1) ค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ัง ส านักงานปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป 50,000           -  - ตกลงราคา 7

     เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ังทั่วไป หรือเลือกต้ังซ่อม งานบริหารทั่วไป/งบด าเนินงาน/

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล นายกองค์การบริหาร หมวดค่าใช้สอย

ส่วนต าบล (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้)

ขออนุมัติจัดหา

แบบ ผด.2

ตามความจ าเป็น

ตลอดปี

เงินนอกงบประมำณ
วิธีจัดหำ หมำยเหตุ

แผนกำรจัดหำพัสด ุ ประจ ำปงีบประมำณ  พ.ศ. 2558
ขององค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลโครำช  อ ำเภอสูงเนิน   จังหวัดนครรำชสีมำ

รำยกำร / จ ำนวน (หน่วย)
เงินงบประมำณ



2/34

ล ำดบั ชว่งเวลำ หน่วยงำน ก ำหนด

ที่ ที่ตอ้งเริ่มจัดหำ เจ้ำของเงนิ แผนงำน/งำน/โครงกำร จ ำนวนเงนิ(บำท) ประเภท จ ำนวนเงิน(บำท) ส่งมอบ(วัน)

แบบ ผด.2

เงินนอกงบประมำณ
วิธีจัดหำ หมำยเหตุรำยกำร / จ ำนวน (หน่วย)

เงินงบประมำณ

4 ต.ค.57 - ก.ย.58 (2) โครงการฝึกอบรมสัมนาและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม ส านักงานปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป 300,000          -  - ตกลงราคา 7

ประสิทธภิาพการปฏบิัติงานของผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. งานบริหารทั่วไป/งบด าเนินงาน/

ผู้น าชุมชน พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง ประจ าปี 2558 หมวดค่าใช้สอย

     เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดท าโครงการฝึกอบรมสัมนาและศึกษาดูงาน

เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพการปฏบิัติงานของผู้บริหาร สมาชิกสภา 

อบต.  ผู้น าชุมชน พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง 

ประจ าปี 2558  (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้)

5 ต.ค.57 - ก.ย.58 (3) ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ส านักงานปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป 50,000           -  - ตกลงราคา 7

     เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน งานบริหารทั่วไป/งบด าเนินงาน/

ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเดินทาง หมวดค่าใช้สอย

ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน 

ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน 

ค่าลงทะเบียนต่างๆ (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้)

6 ต.ค.57 - ก.ย.58 (4) ค่าของรางวลั หรือเงินรางวลั ส านักงานปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป 3,000             -  - ตกลงราคา 7

     เพื่อจ่ายเป็นค่าของรางวลั หรือเงินรางวลั ในการจัดกิจกรรม งานบริหารทั่วไป/งบด าเนินงาน/

ต่างๆ (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้) หมวดค่าใช้สอย

7 ต.ค.57 - ก.ย.58 (5) ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลัย ส านักงานปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป 5,000             -  - ตกลงราคา 7

   เพื่อจ่ายเป็นค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวงหรีด งานบริหารทั่วไป/งบด าเนินงาน/

ส าหรับพิธกีารวนัส าคัญต่างๆ ตามวาระและโอกาสที่จ าเป็นและมี หมวดค่าใช้สอย

ความส าคัญ  (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้)

ขออนุมัติจัดหา

ตามความจ าเป็น

ตลอดปี
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ล ำดบั ชว่งเวลำ หน่วยงำน ก ำหนด

ที่ ที่ตอ้งเริ่มจัดหำ เจ้ำของเงนิ แผนงำน/งำน/โครงกำร จ ำนวนเงนิ(บำท) ประเภท จ ำนวนเงิน(บำท) ส่งมอบ(วัน)

แบบ ผด.2

เงินนอกงบประมำณ
วิธีจัดหำ หมำยเหตุรำยกำร / จ ำนวน (หน่วย)

เงินงบประมำณ

8 ต.ค.57 - ก.ย.58 (6) โครงการ อบต.เคล่ือนที่ ส านักงานปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป 20,000           -  - ตกลงราคา 7

     เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดท าโครงการ อบต.เคล่ือนที่ และจัดท า งานบริหารทั่วไป/งบด าเนินงาน/

ประชาคมหมูบ่้านและต าบล (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้) หมวดค่าใช้สอย

9 ต.ค.57 - ก.ย.58 (7) ค่าใช้จ่ายในการจัดท าส่ือประชาสัมพันธ ์อบต. ส านักงานปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป 30,000           -  - ตกลงราคา 7

    เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดท าส่ือประชาสัมพันธข์อง อบต. งานบริหารทั่วไป/งบด าเนินงาน/

(ต้ังจ่ายจากเงินรายได้) หมวดค่าใช้สอย

10 ต.ค.57 - ก.ย.58 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ส านักงานปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป 100,000          -  - ตกลงราคา 7

(รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบ ารุงรักษา เพื่อให้สามารถใช้งานได้ งานบริหารทั่วไป/งบด าเนินงาน/

ตามปกติ)    หมวดค่าใช้สอย

     เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถ

ใช้งานได้ตามปกติ  เป็นค่าจ้างเหมาแรงงาน / ค่าส่ิงของที่ซ้ือมา

ใช้ในการซ่อมแซม (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้)

ค่ำวัสดุ

11 ต.ค.57 - ก.ย.58 (1) วสัดุส านักงาน ส านักงานปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป 80,000           -  - ตกลงราคา 7

     เพื่อจ่ายเป็นค่าโต๊ะต่างๆ เก้าอี้ต่างๆ ตู้ต่างๆ กระดาษ หมึก  งานบริหารทั่วไป/งบด าเนินงาน/

ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป เป๊ก เข็มหมุด เทปพีวซีี หมวดค่าวสัดุ

แบบใส  กระดาษคาร์บอน กระดาษไข น้ ายาลบกระดาษไข 

ลวดเย็บกระดาษ กาว แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวติัข้าราชการ 

แบบพิมพ์ ชอล์ก ผ้าส าลี แปรงลบกระดาน ตรายาง ซอง ธงชาติ 

ส่ิงพิมพ์ที่ได้จากการซ้ือหรือจ้างพิมพ์ ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ 

ขออนุมัติจัดหา

ตามความจ าเป็น

ตลอดปี
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ล ำดบั ชว่งเวลำ หน่วยงำน ก ำหนด

ที่ ที่ตอ้งเริ่มจัดหำ เจ้ำของเงนิ แผนงำน/งำน/โครงกำร จ ำนวนเงนิ(บำท) ประเภท จ ำนวนเงิน(บำท) ส่งมอบ(วัน)

แบบ ผด.2

เงินนอกงบประมำณ
วิธีจัดหำ หมำยเหตุรำยกำร / จ ำนวน (หน่วย)

เงินงบประมำณ

(ต่อ) น้ ามัน ไข ขี้ผ้ึง ขาต้ัง(กระดานด า) ที่ถูพื้น ตะแกรงวางเอกสาร ส านักงานปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป

น้ าด่ืมส าหรับบริการประชาชนในส านักงาน เคร่ืองตัดโฟม งานบริหารทั่วไป/งบด าเนินงาน/

เคร่ืองตัดกระดาษ เคร่ืองเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ หมวดค่าวสัดุ

พระบรมฉายาลักษณ์ แผงปิดประกาศ กระดานด ารวมถึง

ไวท์บอร์ด แผ่นป้ายชื่อส านักงานหรือหน่วยงาน แผ่นป้ายจราจร

หรือแผ่นป้ายต่างๆ มูล่ี่ ม่านปรับแสง(ต่อผืน) พรม(ต่อผืน)  

นาฬิกาต้ังหรือแขวน เคร่ืองค านวณเลข (Calculator) หีบเหล็ก

เก็บเงิน พระพุทธรูปพระบรมรูปจ าลองแผงกั้นห้อง (Partition)

 กระเป๋า ฯลฯ (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้)

12 ต.ค.57 - ก.ย.58 (2) วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ ส านักงานปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป 10,000           -  - ตกลงราคา 7

     เพื่อจ่ายเป็นค่าฟิวส์ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า  งานบริหารทั่วไป/งบด าเนินงาน/

สายไฟฟ้า ปล๊ักไฟฟ้า  สวติซ์ไฟฟ้า  หลอดไฟฟ้า  หลอดวทิยุ หมวดค่าวสัดุ

ทรานซิตเตอร์และชิ้นส่วนวทิยุ ลูกถ้วยสายอากาศ รีซีสเตอร์  

มูฟวิ่งคอยส์  คอนเดนเซอร์ ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ์ เบรกเกอร์  

สายอากาศหรือเสาอากาศส าหรับวทิยุ เคร่ืองรับโทรทัศน์ จานรับ

สัญญาณดาวเทียม โคมไฟฟ้าพร้อมขาหรือก้าน หม้อแปลงไฟฟ้า 

(Step Up , Step Down) ล าโพง ไมโครโฟน ขาต้ังไมโครโฟน 

ผังแสดงวงจรต่างๆแผงบังคับทางไฟ ไฟฉายสปอตไลท์ หัวแร้ง

ไฟฟ้า เคร่ืองวดัความต้านทานไฟฟ้า เคร่ืองวดักระแสไฟฟ้า 

เคร่ืองวดัแรงดันไฟฟ้า มาตรส าหรับตรวจวงจรไฟฟ้า 

ตลอดปี

ขออนุมัติจัดหา

ตามความจ าเป็น
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ล ำดบั ชว่งเวลำ หน่วยงำน ก ำหนด

ที่ ที่ตอ้งเริ่มจัดหำ เจ้ำของเงนิ แผนงำน/งำน/โครงกำร จ ำนวนเงนิ(บำท) ประเภท จ ำนวนเงิน(บำท) ส่งมอบ(วัน)

แบบ ผด.2

เงินนอกงบประมำณ
วิธีจัดหำ หมำยเหตุรำยกำร / จ ำนวน (หน่วย)

เงินงบประมำณ

(ต่อ) เคร่ืองประจุไฟ เคร่ืองตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ เคร่ืองสัญญาณ

เตือนภยั เคร่ืองจับสัญญาณดาวเทียมฯลฯ (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้)

13 ต.ค.57 - ก.ย.58 (3) วสัดุงานบ้านงานครัว ส านักงานปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป 50,000           -  - ตกลงราคา 7

     เพื่อจ่ายเป็นค่าแปรง ไม้กวาด  เข่ง  มุง้ ผ้าปูที่นอน งานบริหารทั่วไป/งบด าเนินงาน/

ปลอกหมอน หมอน ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ ถ้วยชาม ช้อนส้อม แก้วน้ า หมวดค่าวสัดุ

จานรอง กระจกเงา น้ าจืดที่ซ้ือจากเอกชน ถาด โอ่งน้ า ที่นอน 

มีด กระโถน เตาไฟฟ้า เตาน้ ามัน เตารีด เคร่ืองบดอาหาร 

เคร่ืองตีไข่ไฟฟ้า เคร่ืองปิ้งขนมปัง กระทะไฟฟ้า หม้อไฟฟ้า 

รวมถึงหม้อหุงข้าวไฟฟ้า กระติกน้ าร้อน กระติกน้ าแข็ง  ถังแก๊ส 

ไมโครเวฟ ฯลฯ (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้)

14 ต.ค.57 - ก.ย.58 (4) วสัดุก่อสร้าง ส านักงานปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป 30,000           -  - ตกลงราคา 7

     เพื่อจ่ายเป็นค่าไม้ต่างๆ น้ ามันทาไม้ ทินเนอร์ สี แปรงทาสี  งานบริหารทั่วไป/งบด าเนินงาน/

ปูนซีเมนต์ ปูนขาว ทราย อิฐหรือซีเมนต์บล็อก กระเบื้อง หมวดค่าวสัดุ

สังกะสี  ตะปู  ค้อน  คีม ชะแลง  จอบ  เสียม  ส่ิว  ขวาน  เล่ือย

กบไสไม้  เหล็กเส้น  เคร่ืองวดัขนาดเล็ก เช่น ตลับเมตร ลูกด่ิง 

ท่อน้ าบาดาล ท่อน้ าและอุปกรณ์ประปา ท่อต่างๆ โถส้วม-

อ้างล้างมือ ราวพาดผ้า ฯลฯ (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้)

15 ต.ค.57 - ก.ย.58 (5) วสัดุยานพาหนะและขนส่ง ส านักงานปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป 80,000           -  - ตกลงราคา 7

     เพื่อจ่ายเป็นค่าแบตเตอร่ี  ยางนอก  ยางใน  สายไมล์ เพลา งานบริหารทั่วไป/งบด าเนินงาน/

ตลับลูกปืน น้ ามันเบรก อานจักรยาน หัวเทียน ไขควง นอต หมวดค่าวสัดุ

ตลอดปี

ขออนุมัติจัดหา

ตามความจ าเป็น
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ล ำดบั ชว่งเวลำ หน่วยงำน ก ำหนด

ที่ ที่ตอ้งเริ่มจัดหำ เจ้ำของเงนิ แผนงำน/งำน/โครงกำร จ ำนวนเงนิ(บำท) ประเภท จ ำนวนเงิน(บำท) ส่งมอบ(วัน)

แบบ ผด.2

เงินนอกงบประมำณ
วิธีจัดหำ หมำยเหตุรำยกำร / จ ำนวน (หน่วย)

เงินงบประมำณ

(ต่อ) และสกรู กระจกมองข้างรถยนต์ หม้อน้ ารถยนต์ กันชนรถยนต์ 

เบาะรถยนต์ ฟิลม์กรองแสง เข็มขัดนิรภยั แม่แรง กุญแจ

ปากตาย กุญแจเล่ือน คีมล็อค ล็อคเกียร์ ล็อคคลัตซ์ กระจก

โค้งมน ล็อคพวงมาลัย สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน 

กรวยจราจร ฯลฯ(ต้ังจ่ายจากเงินรายได้)

16 ต.ค.57 - ก.ย.58 (6) วสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน ส านักงานปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป 120,000          -  - ตกลงราคา 7

     เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ ามันดีเซล  น้ ามันก๊าด น้ ามันเบนซิน  งานบริหารทั่วไป/งบด าเนินงาน/

น้ ามันเตา ถ่าน ก๊าส แก๊สหุงต้ม  น้ ามันจารบี น้ ามันเคร่ือง ฯลฯ หมวดค่าวสัดุ

(ต้ังจ่ายจากเงินรายได้)

17 ต.ค.57 - ก.ย.58 (7) วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ ส านักงานปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป 10,000           -  - ตกลงราคา 7

     เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษเขียนโปสเตอร์  พู่กันและสี  ฟิล์ม  งานบริหารทั่วไป/งบด าเนินงาน/

เมมโมร่ีการ์ด ฟิล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร์ หมวดค่าวสัดุ

วดีีโอเทป แผ่นซีดี) รูปสีหรือขาวด าที่ได้จากการล้าง อัด ขยาย 

ภาพถ่ายดาวเทียม ขาต้ังกล้อง ขาต้ังเขียนภาพ กล่องและระวงิ

ใส่ฟิล์มภาพยนต์ เคร่ืองกรอเทป เลนส์ซูม กระเป๋าใส่กล้อง

ถ่ายรูป  ฯลฯ (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้)

18 ต.ค.57 - ก.ย.58 (8) วสัดุคอมพิวเตอร์ ส านักงานปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป 50,000           -  - ตกลงราคา 7

     เพื่อจ่ายเป็นค่า งานบริหารทั่วไป/งบด าเนินงาน/

     - อุปกรณ์บันทึกข้อมูล (Diskette, Floppy Disk, หมวดค่าวสัดุ

Removable Disk, Compact Disc, Digital Video Disc, 

ขออนุมัติจัดหา

ตามความจ าเป็น

ตลอดปี
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ล ำดบั ชว่งเวลำ หน่วยงำน ก ำหนด

ที่ ที่ตอ้งเริ่มจัดหำ เจ้ำของเงนิ แผนงำน/งำน/โครงกำร จ ำนวนเงนิ(บำท) ประเภท จ ำนวนเงิน(บำท) ส่งมอบ(วัน)

แบบ ผด.2

เงินนอกงบประมำณ
วิธีจัดหำ หมำยเหตุรำยกำร / จ ำนวน (หน่วย)

เงินงบประมำณ

(ต่อ) Flash Drive)

     - เทปบันทึกข้อมูล (Reel Magnettic Tape, Cassette 

Tape, Cartridge Tape)

     - หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ส าหรับเคร่ืองพิมพ์คอมพิวเตอร์

     - ตลับผงหมึกส าหรับเคร่ืองพิมพ์แบบเลเซอร์

     - แผ่นกรองแสง

     - กระดาษต่อเนื่อง

     - สายเคเบิล

     - แผงแป้นอักขระ หรือแป้นพิมพ์ (Key Board)

     - เมนบอร์ด (Main Board)

     - เมมโมร่ีชิป (Memory Chip) เช่น RAM

     - คัตชีทฟีดเตอร์ (Cut Sheet Feeder)

     - เมาส์ (Mouse)

     - พรินเตอร์สวติชิ่งบ๊อกซ์ (Printer Switching Box)

     - เคร่ืองกระจายสัญญาณ ( Hub) 

     - แผ่นวงจรอิเลคทรอนิกส์ (Card) เช่น Ethernet Card, 

Lan Card,Anti virus Card, Sound Card) เป็นต้น

     - เคร่ืองอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ เช่น แบบดิสเกตต์ 

(Diskette) แบบฮาร์ดดิสต์ (Hard Disk) แบบซีดีรอม 

( CD-ROM ) แบบออพติคอล (Optical) เป็นต้น

ตลอดปี

ขออนุมัติจัดหา

ตามความจ าเป็น
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ล ำดบั ชว่งเวลำ หน่วยงำน ก ำหนด

ที่ ที่ตอ้งเริ่มจัดหำ เจ้ำของเงนิ แผนงำน/งำน/โครงกำร จ ำนวนเงนิ(บำท) ประเภท จ ำนวนเงิน(บำท) ส่งมอบ(วัน)

แบบ ผด.2

เงินนอกงบประมำณ
วิธีจัดหำ หมำยเหตุรำยกำร / จ ำนวน (หน่วย)

เงินงบประมำณ

(ต่อ)      - เคร่ืองอ่านข้อมูลแบบซีดีรอม (CD-ROM)

     - โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟแวร์ที่มีราคาหน่วยหนึ่ง

ไม่เกิน 20,000 บาท ฯลฯ (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้)

19 ต.ค.57 - ก.ย.58 (9) วสัดุอื่นๆ ส านักงานปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป 5,000             -  - ตกลงราคา 7

     เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่ไม่เข้าลักษณะและ งานบริหารทั่วไป/งบด าเนินงาน/

ประเภทตามระเบียบวธิกีารงบประมาณ (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้) หมวดค่าวสัดุ

ค่ำครภุณัฑ์

ครภุณัฑ์ส ำนักงำน

20 ต.ค.57 - ก.ย.58 (1) เคร่ืองพิมพ์ดีด ส านักงานปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป 22,000           -  - ตกลงราคา 7

    เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ดีด แบบไฟฟ้าเป็นระบบ งานบริหารทัว่ไป/งบลงทุน/

2 ภาษา ชนิดไม่มีหน่วยความจ า เนื้อที่ในการพิมพ์ไม่น้อยกวา่ หมวดค่าครุภณัฑ์ที่ดินและส่ิงกอ่สร้าง

11 นิ้ว จ านวน 1 เคร่ือง(ราคามาตรฐานครุภณัฑ์ประจ าเดือน

มีนาคม 2557)  (ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

21 ต.ค.57 - ก.ย.58 (2) โต๊ะเอนกประสงค์ ส านักงานปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป 37,500           -  - ตกลงราคา 7

    เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือโต๊ะเอนกประสงค์ เป็นราคาเฉพาะโต๊ะ งานบริหารทัว่ไป/งบลงทุน/

ขนาด 6 คน ขนาดไม่ต่ ากวา่ 30x72x29 นิ้ว โครงขาเหล็กชุบ หมวดค่าครุภณัฑ์ที่ดินและส่ิงกอ่สร้าง

โครเมีย่ม พื้นโต๊ะบุโฟไมก้า จ านวน 15 ตัว ๆ ละ 2,500 บาท 

(ครุภณัฑ์นอกมาตรฐาน เพื่อความสะดวกและเหมาะสมในการ

ใช้งาน) (ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

ขออนุมัติจัดหา

ตามความจ าเป็น

ตลอดปี
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ล ำดบั ชว่งเวลำ หน่วยงำน ก ำหนด

ที่ ที่ตอ้งเริ่มจัดหำ เจ้ำของเงนิ แผนงำน/งำน/โครงกำร จ ำนวนเงนิ(บำท) ประเภท จ ำนวนเงิน(บำท) ส่งมอบ(วัน)

แบบ ผด.2

เงินนอกงบประมำณ
วิธีจัดหำ หมำยเหตุรำยกำร / จ ำนวน (หน่วย)

เงินงบประมำณ

ครภุณัฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ

22 ต.ค.57 - ก.ย.58 (1) ตู้ล าโพง ส านักงานปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป 50,000           -  - ตกลงราคา 7

   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือตู้ล าโพง จ านวน 2 ตู้ พร้อมขาต้ัง งานบริหารทัว่ไป/งบลงทุน/

(ครุภณัฑ์นอกมาตรฐานเพื่อความสะดวกและเหมาะสมในการ หมวดค่าครุภณัฑ์ที่ดินและส่ิงกอ่สร้าง

ใช้งาน)  (ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

23 ต.ค.57 - ก.ย.58 (2) ไมโครโฟน ส านักงานปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป 15,000           -  - ตกลงราคา 7

   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือไมโครโฟนแบบไร้สาย จ านวน 2 ตัว งานบริหารทัว่ไป/งบลงทุน/

(ครุภณัฑ์นอกมาตรฐานเพื่อความสะดวกและเหมาะสมในการ หมวดค่าครุภณัฑ์ที่ดินและส่ิงกอ่สร้าง

ใช้งาน) (ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

ครภุณัฑ์โฆษณำและเผยแพร่

24 ต.ค.57 - ก.ย.58 (1) กล้องถ่ายรูป ส านักงานปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป 30,000           -  - ตกลงราคา 7

     เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล ความ งานบริหารทัว่ไป/งบลงทุน/

ละเอียดไม่น้อยกวา่ 17 ล้านพิกเซลขึ้นไป จ านวน 1 กล้อง หมวดค่าครุภณัฑ์ที่ดินและส่ิงกอ่สร้าง

     มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

     - ความละเอียดที่ก าหนดเป็นความละเอียดที่เซนเซอร์ภาพ 

(Image sensor)

     - มีระบบแฟลช (Flash) ในตัว

     - สามารถถอดเปล่ียนส่ือบันทึกข้อมูลได้สะดวกเมือ่ข้อมูล

เต็มหรือเมือ่ต้องการเปล่ียน

     - สามารถถ่ายโอนข้อมูลจากกล้องไปยังเคร่ืองคอมพิวเตอร์ได้

ตลอดปี

ขออนุมัติจัดหา

ตามความจ าเป็น
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ล ำดบั ชว่งเวลำ หน่วยงำน ก ำหนด

ที่ ที่ตอ้งเริ่มจัดหำ เจ้ำของเงนิ แผนงำน/งำน/โครงกำร จ ำนวนเงนิ(บำท) ประเภท จ ำนวนเงิน(บำท) ส่งมอบ(วัน)

แบบ ผด.2

เงินนอกงบประมำณ
วิธีจัดหำ หมำยเหตุรำยกำร / จ ำนวน (หน่วย)

เงินงบประมำณ

(ต่อ)      - มีกระเป๋าบรรจุกล้อง

(ครุภณัฑ์นอกมาตรฐาน เพื่อความสะดวกและเหมาะสมในการ

ใช้งาน) (ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

ครภุณัฑ์คอมพิวเตอร์

25 ต.ค.57 - ก.ย.58 (1) เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ้ค ส านักงานปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป 25,000           -  - ตกลงราคา 7

     เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ้ค ส าหรับงาน งานบริหารทัว่ไป/งบลงทุน/

ประมวลผล  จ านวน 1 เคร่ือง หมวดค่าครุภณัฑ์ที่ดินและส่ิงกอ่สร้าง

     มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

     - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกวา่4 แกนหลัก 

(4 Core) ที่มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกวา่ 2.2 GHz

 จ านวน 1 หน่วย

     - มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกวา่ ขนาด

ไม่น้อยกวา่ 4 GB

     - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล(Hard disk) ขนาดความจุไม่น้อยกวา่ 

750 GB  จ านวน 1 หน่วย

     - มีจอภาพชนิดWXGA หรือดีกวา่ มีขนาดไม่น้อยกวา่ 12 นิ้ว

     - มี DVD-RW หรือดีกวา่ จ านวน 1 หน่วย

     - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย( Network Interface)  แบบ

10/100/1000 Base-T หรือดีกวา่ จ านวนไม่น้อยกวา่ 1 ช่อง

     - สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกวา่ Wi-Fi (802.11b/g/n) และ 

ขออนุมัติจัดหา

ตามความจ าเป็น

ตลอดปี
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ล ำดบั ชว่งเวลำ หน่วยงำน ก ำหนด

ที่ ที่ตอ้งเริ่มจัดหำ เจ้ำของเงนิ แผนงำน/งำน/โครงกำร จ ำนวนเงนิ(บำท) ประเภท จ ำนวนเงิน(บำท) ส่งมอบ(วัน)

แบบ ผด.2

เงินนอกงบประมำณ
วิธีจัดหำ หมำยเหตุรำยกำร / จ ำนวน (หน่วย)

เงินงบประมำณ

(ต่อ) Bluetooth (เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภณัฑ์

คอมพิวเตอร์ ประจ าปี 2557) (ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

26 ต.ค.57 - ก.ย.58 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์ ส านักงานปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป 50,000           -  - ตกลงราคา 7

     เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์ งานบริหารทัว่ไป/งบลงทุน/

(ต้ังจ่ายจากเงินรายได้) หมวดค่าครุภณัฑ์ที่ดินและส่ิงกอ่สร้าง

27 ต.ค.57 - ก.ย.58 รายจ่ายอื่น ส านักงานปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป 20,000           -  - ตกลงราคา 15

     เพื่อจ่ายเป็นค่าประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงาน งานบริหารทั่วไป/งบรายจา่ยอืน่/

ประจ าปี (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้) หมวดรายจ่ายอื่น

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏบิัตริำชกำรที่ไมเ่ขำ้ลักษณะรำยจ่ำย

หมวดอ่ืนๆเพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใชจ้่ำยในกำรจัดท ำโครงกำรดงัตอ่ไปน้ี

28 ต.ค.57 - ก.ย.58 (1)  โครงการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ส านักงานปลัด แผนงานรักษาความสงบภายใน 30,000           -  - ตกลงราคา 7

     เพื่อจ่ายเป็นค่ารณรงค์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั ใน งานป้องกนัภัยฝ่ายพลเรือน

ช่วงเทศกาลปีใหม่ สงกรานต์ เช่น ค่าวสัดุ/อุปกรณ์/ป้าย/ และระงับอคัคีดภัย/งบด าเนินงาน/

ค่าตอบแทน/ผู้ปฏบิัติงานและอื่นๆที่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดนี้ หมวดค่าใช้สอย

(ต้ังจ่ายจากเงินรายได้)

29 ต.ค.57 - ก.ย.58 (2)  โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภยัฝ่ายพลเรือน ส านักงานปลัด แผนงานรักษาความสงบภายใน 190,000          -  - ตกลงราคา 7

     เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภยั งานป้องกนัภัยฝ่ายพลเรือน

ฝ่ายพลเรือน อบต.โคราช (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้) และระงับอคัคีดภัย/งบด าเนินงาน/

หมวดค่าใช้สอย

ตลอดปี

ขออนุมัติจัดหา

ตามความจ าเป็น



12/34

ล ำดบั ชว่งเวลำ หน่วยงำน ก ำหนด

ที่ ที่ตอ้งเริ่มจัดหำ เจ้ำของเงนิ แผนงำน/งำน/โครงกำร จ ำนวนเงนิ(บำท) ประเภท จ ำนวนเงิน(บำท) ส่งมอบ(วัน)

แบบ ผด.2

เงินนอกงบประมำณ
วิธีจัดหำ หมำยเหตุรำยกำร / จ ำนวน (หน่วย)

เงินงบประมำณ

30 ต.ค.57 - ก.ย.58 (3)  ค่าใช้จ่ายส าหรับทีมกู้ภยัประจ าต าบลโคราช ส านักงานปลัด แผนงานรักษาความสงบภายใน 40,000           -  - ตกลงราคา 7

     เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรมของทีมกู้ภยั งานป้องกนัภัยฝ่ายพลเรือน

ต าบลโคราช (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้) และระงับอคัคีดภัย/งบด าเนินงาน/

หมวดค่าใช้สอย

ค่ำวัสดุ

31 ต.ค.57 - ก.ย.58 (1) วสัดุยานพาหนะและขนส่ง ส านักงานปลัด แผนงานรักษาความสงบภายใน 50,000           -  - ตกลงราคา 7

     เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือกระจกโค้งมน เพื่อติดต้ังภายใน งานป้องกนัภัยฝ่ายพลเรือน

ต าบลโคราช (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้) และระงับอคัคีดภัย/งบด าเนินงาน/

หมวดค่าวสัดุ

32 ต.ค.57 - ก.ย.58 (2) วสัดุเคร่ืองดับเพลิง ส านักงานปลัด แผนงานรักษาความสงบภายใน 40,000           -  - ตกลงราคา 7

     เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองดับเพลิง เติมสารเคมีเคร่ือง งานป้องกนัภัยฝ่ายพลเรือน

ดับเพลิง (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้) และระงับอคัคีดภัย/งบด าเนินงาน/

หมวดค่าวสัดุ

33 ต.ค.57 - ก.ย.58 (3) วสัดุอื่นๆ ส านักงานปลัด แผนงานรักษาความสงบภายใน 26,000           -  - ตกลงราคา 7

     เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวสัดุ อุปกรณ์ เพื่อใช้ในการปฏบิัติงาน งานป้องกนัภัยฝ่ายพลเรือน

ประจ าศูนย์อปพร. อบต.โคราช เช่น แผงเหล็กกั้นจราจร และระงับอคัคีดภัย/งบด าเนินงาน/

เส้ือกั๊กจราจรสะท้อนแสง ฯลฯ (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้) หมวดค่าวสัดุ

ตลอดปี

ขออนุมัติจัดหา

ตามความจ าเป็น
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ล ำดบั ชว่งเวลำ หน่วยงำน ก ำหนด

ที่ ที่ตอ้งเริ่มจัดหำ เจ้ำของเงนิ แผนงำน/งำน/โครงกำร จ ำนวนเงนิ(บำท) ประเภท จ ำนวนเงิน(บำท) ส่งมอบ(วัน)

แบบ ผด.2

เงินนอกงบประมำณ
วิธีจัดหำ หมำยเหตุรำยกำร / จ ำนวน (หน่วย)

เงินงบประมำณ

ค่ำครภุณัฑ์

ครภุณัฑ์อ่ืน

34 ต.ค.57 - ก.ย.58 (1) เล่ือยยนต์ ส านักงานปลัด แผนงานรักษาความสงบภายใน 15,000           -  - ตกลงราคา 7

     เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเล่ือยยนต์ จ านวน 1 เคร่ือง งานป้องกนัภัยฝ่ายพลเรือน

(นอกมาตรฐาน เพื่อความสะดวกและเหมาะสมในการใช้งาน) และระงับอคัคีดภยั/งบลงทนุ/

 (ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) หมวดค่าครุภณัฑ์ที่ดินและส่ิงกอ่สร้าง

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏบิัตริำชกำรที่ไมเ่ขำ้ลักษณะรำยจ่ำย

หมวดอ่ืนๆเพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใชจ้่ำยในกำรจัดท ำโครงกำรดงัตอ่ไปน้ี

35 ต.ค.57 - ก.ย.58 (1) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวนัเด็กแห่งชาติ ส านักงานปลัด แผนงานการศึกษา 3,000             -  - ตกลงราคา 7

     เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวนัเด็กแห่งชาติ งานระดับกอ่นวยัเรียนและประถมศึกษา/

เพื่อจ่ายเป็นค่าของขวญั ของรางวลัให้แก่เด็กในกิจกรรมวนัเด็ก งบด าเนินงาน/

แห่งชาติ  (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้) หมวดค่าใช้สอย

36 ต.ค.57 - ก.ย.58 (2) โครงการดูแลและส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวยัต าบลโคราช ส านักงานปลัด แผนงานการศึกษา 30,000           -  - ตกลงราคา 7

     เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการดูแลและส่งเสริมสุขภาพ งานระดับกอ่นวยัเรียนและประถมศึกษา/

เด็กปฐมวยัต าบลโคราช (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้) งบด าเนินงาน/

หมวดค่าใช้สอย

ขออนุมัติจัดหา

ตามความจ าเป็น

ตลอดปี
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ล ำดบั ชว่งเวลำ หน่วยงำน ก ำหนด

ที่ ที่ตอ้งเริ่มจัดหำ เจ้ำของเงนิ แผนงำน/งำน/โครงกำร จ ำนวนเงนิ(บำท) ประเภท จ ำนวนเงิน(บำท) ส่งมอบ(วัน)

แบบ ผด.2

เงินนอกงบประมำณ
วิธีจัดหำ หมำยเหตุรำยกำร / จ ำนวน (หน่วย)

เงินงบประมำณ

ค่ำวัสดุ

37 ต.ค.57 - ก.ย.58 (1) วสัดุอื่นๆ ส านักงานปลัด แผนงานการศึกษา 40,040           -  - ตกลงราคา 7

     เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม) ส าหรับเด็กนักเรียน งานระดับกอ่นวยัเรียนและประถมศึกษา/

บ้านนาตะโครก จ านวน 260 วนั ๆ ละ 7 บาท/คน/วนั งบด าเนินงาน/

จ านวน 22 คน (ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) หมวดค่าวสัดุ

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏบิัตริำชกำรที่ไมเ่ขำ้ลักษณะรำยจ่ำย

หมวดอ่ืนๆเพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใชจ้่ำยในกำรจัดท ำโครงกำรดงัตอ่ไปน้ี

38 ต.ค.57 - ก.ย.58 ( 1) โครงการควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อ ส านักงานปลัด แผนงานสาธารณสุข 15,000           -  - ตกลงราคา 7

    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการควบคุมโรคติดต่อและ งานบริการสาธารณสุขและ

ไม่ติดต่อที่เกิดขึ้นในพื้นที่ต าบลโคราช เช่น โรคไข้เลือดออก งานสาธารณสุขอืน่/งบด าเนินงาน

โรคไข้หวดัใหญ่ โรคไข้หวดันก โรคไข้หวดั 2009 เป็นต้น หมวดค่าใช้สอย

(ต้ังจ่ายจากเงินรายได้)

39 ต.ค.57 - ก.ย.58 (2) โครงการฝึกอบรมทวบทวนการฉีดวคัซีนและยาคุมก าเนิด ส านักงานปลัด แผนงานสาธารณสุข 10,000           -  - ตกลงราคา 7

     เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมทบทวนความรู้ให้กับ งานบริการสาธารณสุขและ

อาสาพัฒนาปศุสัตวป์ระจ าหมูบ่้าน (อสพป.) และผู้ได้รับ งานสาธารณสุขอืน่/งบด าเนินงาน

มอบหมายให้ฉึดวคัซีนในพื่นที่ต าบลโคราช จ านวน 8 หมูบ่้าน หมวดค่าใช้สอย

(ต้ังจ่ายจากเงินรายได้)

ขออนุมัติจัดหา

ตามความจ าเป็น

ตลอดปี
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ล ำดบั ชว่งเวลำ หน่วยงำน ก ำหนด

ที่ ที่ตอ้งเริ่มจัดหำ เจ้ำของเงนิ แผนงำน/งำน/โครงกำร จ ำนวนเงนิ(บำท) ประเภท จ ำนวนเงิน(บำท) ส่งมอบ(วัน)

แบบ ผด.2

เงินนอกงบประมำณ
วิธีจัดหำ หมำยเหตุรำยกำร / จ ำนวน (หน่วย)

เงินงบประมำณ

ค่ำวัสดุ

40 ต.ค.57 - ก.ย.58 (1) วสัดุวทิยาศาสตร์หรือการแพทย์ ส านักงานปลัด แผนงานสาธารณสุข 85,000           -  - ตกลงราคา 7

     เพื่อจ่ายเป็นค่าเวชภณัฑ์ เคมีภณัฑ์ เช่น ทรายอะเบท งานบริการสาธารณสุขและ

น้ ายาพ่นหมอกควนั วคัซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า วคัซีนคุม งานสาธารณสุขอืน่/งบด าเนินงาน

ก าเนิดสัตว ์(ต้ังจ่ายจากเงินรายได้) หมวดค่าวสัดุ

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏบิัตริำชกำรที่ไมเ่ขำ้ลักษณะรำยจ่ำย

หมวดอ่ืนๆเพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใชจ้่ำยในกำรจัดท ำโครงกำรดงัตอ่ไปน้ี

41 ต.ค.57 - ก.ย.58 (1) โครงการพัฒนาศักยภาพคนพิการและผู้ด้อยโอกาส ส านักงานปลัด แผนงานสังคมสงเคราะห์ 20,000           -  - ตกลงราคา 7

         เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาศักยภาพคนพิการ งานสวสัดิการสังคมและ

และผู้ด้อยโอกาส (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้) สังคมสงเคราะห์/งบด าเนินงาน

หมวดค่าใช้สอย

42 ต.ค.57 - ก.ย.58 (2) โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ส านักงานปลัด แผนงานสังคมสงเคราะห์ 20,000           -  - ตกลงราคา 7

         เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ งานสวสัดิการสังคมและ

(ต้ังจ่ายจากเงินรายได้) สังคมสงเคราะห์/งบด าเนินงาน

หมวดค่าใช้สอย

43 ต.ค.57 - ก.ย.58 (3) โครงการวนัผู้สูงอายุต าบลโคราช ส านักงานปลัด แผนงานสังคมสงเคราะห์ 50,000           -  - ตกลงราคา 7

         เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมวนัผู้สูงอายุต าบลโคราช งานสวสัดิการสังคมและ

(ต้ังจ่ายจากเงินรายได้) สังคมสงเคราะห์/งบด าเนินงาน

หมวดค่าใช้สอย

ตลอดปี

ขออนุมัติจัดหา

ตามความจ าเป็น
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ล ำดบั ชว่งเวลำ หน่วยงำน ก ำหนด

ที่ ที่ตอ้งเริ่มจัดหำ เจ้ำของเงนิ แผนงำน/งำน/โครงกำร จ ำนวนเงนิ(บำท) ประเภท จ ำนวนเงิน(บำท) ส่งมอบ(วัน)

แบบ ผด.2

เงินนอกงบประมำณ
วิธีจัดหำ หมำยเหตุรำยกำร / จ ำนวน (หน่วย)

เงินงบประมำณ

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏบิัตริำชกำรที่ไมเ่ขำ้ลักษณะรำยจ่ำย

หมวดอ่ืนๆเพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใชจ้่ำยในกำรจัดท ำโครงกำรดงัตอ่ไปน้ี

44 ต.ค.57 - ก.ย.58 (1) โครงการอบรมเยาวชนต้านยาเสพติด ส านักงานปลัด แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 50,000           -  - ตกลงราคา 7

      เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมเยาวชนต้าน งานส่งเสริมและสนับสนุนความ

ยาเสพติดต าบลโคราช (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้) เขม้แขง็ของชุมชน/งบด าเนินงาน

หมวดค่าใช้สอย

45 ต.ค.57 - ก.ย.58 (2) โครงการฝึกอบรมส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มแม่บ้านและสตรีอาสา ส านักงานปลัด แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 60,000           -  - ตกลงราคา 7

พัฒนาต าบล งานส่งเสริมและสนับสนุนความ

     เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมส่งเสริมกิจกรรม เขม้แขง็ของชุมชน/งบด าเนินงาน

กลุ่มแม่บ้านและสตรีอาสาพัฒนาต าบล ต าบลโคราช หมวดค่าใช้สอย

(ต้ังจ่ายจากเงินรายได้)

46 ต.ค.57 - ก.ย.58 (3) โครงการภายใต้สายใยรักแห่งครอบครัวในพระบรมราชูปถัมภ์ ส านักงานปลัด แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 100,000          -  - ตกลงราคา 7

สมเด็จพระบรมโอรสาธริาช สยามกุฎราชกุมาร งานส่งเสริมและสนับสนุนความ

     เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการภายใต้โครงการแห่ง เขม้แขง็ของชุมชน/งบด าเนินงาน

ครอบครัว ในพระบรมราชูปถัมภส์มเด็จพระบรมโอรสาธริาช หมวดค่าใช้สอย

สยามกุฎราชกุมาร (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้)

47 ต.ค.57 - ก.ย.58 (4) โครงการหน้าบ้านน่ามอง ส านักงานปลัด แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 30,000           -  - ตกลงราคา 7

     เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการหน้าบ้านน่ามอง งานส่งเสริมและสนับสนุนความ

ต าบลโคราช (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้) เขม้แขง็ของชุมชน/งบด าเนินงาน

หมวดค่าใช้สอย

ตลอดปี

ตามความจ าเป็น

ขออนุมัติจัดหา



17/34

ล ำดบั ชว่งเวลำ หน่วยงำน ก ำหนด

ที่ ที่ตอ้งเริ่มจัดหำ เจ้ำของเงนิ แผนงำน/งำน/โครงกำร จ ำนวนเงนิ(บำท) ประเภท จ ำนวนเงิน(บำท) ส่งมอบ(วัน)

แบบ ผด.2

เงินนอกงบประมำณ
วิธีจัดหำ หมำยเหตุรำยกำร / จ ำนวน (หน่วย)

เงินงบประมำณ

48 ต.ค.57 - ก.ย.58 (5) โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ ส านักงานปลัด แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 30,000           -  - ตกลงราคา 7

     เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการส่งเสริมกลุ่ม งานส่งเสริมและสนับสนุนความ

อาชีพต าบลโคราช (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้) เขม้แขง็ของชุมชน/งบด าเนินงาน

หมวดค่าใช้สอย

49 ต.ค.57 - ก.ย.58 (6) โครงการฝึกอบรมมัคคุเทศก์น้อยต าบลโคราช ส านักงานปลัด แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 60,000           -  - ตกลงราคา 7

   เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการฝึกอบรมมัคคุเทศก์ งานส่งเสริมและสนับสนุนความ

น้อย ต าบลโคราช (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้) เขม้แขง็ของชุมชน/งบด าเนินงาน

หมวดค่าใช้สอย

50 ต.ค.57 - ก.ย.58 (7) โครงการปกป้องสถาบันส าคัญของชาติ ประจ าปี 2558 ส านักงานปลัด แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 30,000           -  - ตกลงราคา 7

   เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการปกป้องสถาบัน งานส่งเสริมและสนับสนุนความ

ส าคัญของชาติ ประจ าปี 2558 (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้) เขม้แขง็ของชุมชน/งบด าเนินงาน

หมวดค่าใช้สอย

51 ต.ค.57 - ก.ย.58 (8) โครงการเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ประจ าปี 2558 ส านักงานปลัด แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 30,000           -  - ตกลงราคา 7

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการเสริมสร้างความ งานส่งเสริมและสนับสนุนความ

ปรองดองสมานฉันท์ ประจ าปี 2558 (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้) เขม้แขง็ของชุมชน/งบด าเนินงาน

หมวดค่าใช้สอย

ขออนุมัติจัดหา

ตามความจ าเป็น

ตลอดปี



18/34

ล ำดบั ชว่งเวลำ หน่วยงำน ก ำหนด

ที่ ที่ตอ้งเริ่มจัดหำ เจ้ำของเงนิ แผนงำน/งำน/โครงกำร จ ำนวนเงนิ(บำท) ประเภท จ ำนวนเงิน(บำท) ส่งมอบ(วัน)

แบบ ผด.2

เงินนอกงบประมำณ
วิธีจัดหำ หมำยเหตุรำยกำร / จ ำนวน (หน่วย)

เงินงบประมำณ

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏบิัตริำชกำรที่ไมเ่ขำ้ลักษณะรำยจ่ำย

หมวดอ่ืนๆเพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใชจ้่ำยในกำรจัดท ำโครงกำรดงัตอ่ไปน้ี

52 ต.ค.57 - ก.ย.58 (1) โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ส านักงานปลัด แผนงานการศาสนา วฒันธรรม 120,000          -  - ตกลงราคา 7

      เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดท าโครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬาต้าน และนันทนาการ/งานกฬีาและนันทนาการ

ยาเสพติดต าบลโคราช  (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้) งบด าเนินงาน/ค่าใช้สอย

53 ต.ค.57 - ก.ย.58 (2) โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬา ส านักงานปลัด แผนงานการศาสนา วฒันธรรม 30,000           -  - ตกลงราคา 7

      เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดท าโครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬา และนันทนาการ/งานกฬีาและนันทนาการ

ในการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาในนามของ อบต.โคราช กับหน่วยงาน งบด าเนินงาน/ค่าใช้สอย

อื่นที่ร้องขอ  (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้)

ค่ำวัสดุ

54 ต.ค.57 - ก.ย.58 (1) วสัดุกีฬา ส านักงานปลัด แผนงานการศาสนา วฒันธรรม 64,000           -  - ตกลงราคา 7

      เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ืออุปกรณ์กีฬาให้กับหมูบ่้านใน และนันทนาการ/งานกฬีาและนันทนาการ

ต าบลโคราช (ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) งบด าเนินงาน/ค่าวสัดุ

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏบิัตริำชกำรที่ไมเ่ขำ้ลักษณะรำยจ่ำย

หมวดอ่ืนๆเพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใชจ้่ำยในกำรจัดท ำโครงกำรดงัตอ่ไปน้ี

55 ต.ค.57 - ก.ย.58 (1) โครงการจัดและร่วมงานประเพณีและพิธทีางศาสนา ส านักงานปลัด แผนงานการศาสนา วฒันธรรม 150,000          -  - ตกลงราคา 7

      เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดและร่วมงานประเพณีและพิธี และนนัทนาการ/งานศาสนาวฒันธรรมทอ้งถิน่

ทางศาสนาที่ส าคัญ เช่น งานลอยกระทง สงกรานต์ ประเพณี งบด าเนินงาน/ค่าใช้สอย

เข้าพรรษาและประเพณีอื่นๆ (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้)

ตามความจ าเป็น

ตลอดปี

ขออนุมัติจัดหา
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ล ำดบั ชว่งเวลำ หน่วยงำน ก ำหนด

ที่ ที่ตอ้งเริ่มจัดหำ เจ้ำของเงนิ แผนงำน/งำน/โครงกำร จ ำนวนเงนิ(บำท) ประเภท จ ำนวนเงิน(บำท) ส่งมอบ(วัน)

แบบ ผด.2

เงินนอกงบประมำณ
วิธีจัดหำ หมำยเหตุรำยกำร / จ ำนวน (หน่วย)

เงินงบประมำณ

56 ต.ค.57 - ก.ย.58 (2) โครงการจัดงานประเพณีกินเข่าค่ า ส านักงานปลัด แผนงานการศาสนา วฒันธรรม 100,000          -  - ตกลงราคา 7

    เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดท าโครงการจัดงานประเพณีกินเข่าค่ า และนนัทนาการ/งานศาสนาวฒันธรรมทอ้งถิน่

(ต้ังจ่ายจากเงินรายได้) งบด าเนินงาน/ค่าใช้สอย

57 ต.ค.57 - ก.ย.58 (3) โครงการชวนเด็กเข้าวดัฟังธรรม ส านักงานปลัด แผนงานการศาสนา วฒันธรรม 50,000           -  - ตกลงราคา 7

    เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดท าโครงการชวนเด็กเข้าวดัฟังธรรม และนนัทนาการ/งานศาสนาวฒันธรรมทอ้งถิน่

(ตัง้จ่ำยจำกเงินรำยได)้ งบด าเนินงาน/ค่าใช้สอย

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏบิัตริำชกำรที่ไมเ่ขำ้ลักษณะรำยจ่ำย

หมวดอ่ืนๆเพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใชจ้่ำยในกำรจัดท ำโครงกำรดงัตอ่ไปน้ี

58 ต.ค.57 - ก.ย.58 (1) ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี ส านักงานปลัด แผนงานการเกษตร/ 20,000           -  - ตกลงราคา 7

การเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร/

     เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนินงานของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี งบด าเนนิงาน/หมวดค่าใช้สอย

การเกษตรต าบลโคราช (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้)

59 ต.ค.57 - ก.ย.58 (2) โครงการส่งเสริมอาชีพเกษตรกรท ากิน 1 ไร่ ได้ 1 แสน ส านักงานปลัด แผนงานการเกษตร/ 50,000           -  - ตกลงราคา 7

     เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดท าโครงการส่งเสริมอาชีพเกษตรกรท ากิน งานส่งเสริมการเกษตร/

1 ไร่ ได้ 1 แสน (ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) งบด าเนนิงาน/หมวดค่าใช้สอย

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏบิัตริำชกำรที่ไมเ่ขำ้ลักษณะรำยจ่ำย

หมวดอ่ืนๆเพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใชจ้่ำยในกำรจัดท ำโครงกำรดงัตอ่ไปน้ี

60 ต.ค.57 - ก.ย.58 (1) โครงการฝึกอบรมเด็กและเยาวชนรักษ์ส่ิงแวดล้อม ส านักงานปลัด แผนงานการเกษตร/ 50,000           -  - ตกลงราคา 7

     เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดท าโครงการเด็กและเยาวชนรักษ์ งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม/้

ส่ิงแวดล้อม ต าบลโคราช (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้) งบด าเนนิงาน/หมวดค่าใช้สอย

ขออนุมัติจัดหา

ตามความจ าเป็น

ตลอดปี
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ล ำดบั ชว่งเวลำ หน่วยงำน ก ำหนด

ที่ ที่ตอ้งเริ่มจัดหำ เจ้ำของเงนิ แผนงำน/งำน/โครงกำร จ ำนวนเงนิ(บำท) ประเภท จ ำนวนเงิน(บำท) ส่งมอบ(วัน)

แบบ ผด.2

เงินนอกงบประมำณ
วิธีจัดหำ หมำยเหตุรำยกำร / จ ำนวน (หน่วย)

เงินงบประมำณ

61 ต.ค.57 - ก.ย.58 (2) โครงการรักษ์น้ า รักษ์ดิน รักษ์ล าตะคอง ตามวถิีชีวติเศรษฐกิจ ส านักงานปลัด แผนงานการเกษตร/ 20,000           -  - ตกลงราคา 7

พอเพียง งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม/้

    เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดท าโครงการรักษ์น้ า รักษ์ดิน รักษ์ล าตะคอง งบด าเนนิงาน/หมวดค่าใช้สอย

ตามวถิีชีวติเศรษฐกิจพอเพียง (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้)

งบกลำง

62 ต.ค.57 - ก.ย.58 (1) ส ารองจ่าย ส านักงานปลัด งบกลาง 514,136          -  - ตกลงราคา 7

     เพื่อจ่ายเป็นกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภยัเกิดขึ้นหรือบรรเทา งานงบกลาง/หมวดงบกลาง

ความเดือดร้อนของประชาชนเป็นการส่วนรวม 

(ต้ังจ่ายจากเงินรายได้)

63 ต.ค.57 - ก.ย.58 (1) รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ  กองคลัง แผนงานบริหารงานทั่วไป 60,000           -  - ตกลงราคา 7

     เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร / ค่าเย็บหนังสือหรือเข้า งานบริหารงานคลัง/งบด าเนินงาน/

ปกหนังสือ/ ค่าซักฟอก/ค่าก าจัดส่ิงปฏกิูล/ ค่าระวางรถบรรทุก/ หมวดค่าใช้สอย

ค่าเช่าทรัพย์สิน/ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ / ค่าธรรมเนียมต่างๆ / 

ค่าเบี้ยประกัน / ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีตามค าพิพากษา / 

ค่าจ้างเหมาบริการ / ค่าติดต้ังไฟฟ้า / ค่าติดต้ังประปา/ 

ค่าติดต้ังโทรศัพท์ / เคร่ืองรับสัญญาณต่างๆ ฯลฯ 

(ต้ังจ่ายจากเงินรายได้)

ตามความจ าเป็น

ตลอดปี

ขออนุมัติจัดหา
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ล ำดบั ชว่งเวลำ หน่วยงำน ก ำหนด

ที่ ที่ตอ้งเริ่มจัดหำ เจ้ำของเงนิ แผนงำน/งำน/โครงกำร จ ำนวนเงนิ(บำท) ประเภท จ ำนวนเงิน(บำท) ส่งมอบ(วัน)

แบบ ผด.2

เงินนอกงบประมำณ
วิธีจัดหำ หมำยเหตุรำยกำร / จ ำนวน (หน่วย)

เงินงบประมำณ

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏบิัตริำชกำรที่ไมเ่ขำ้ลักษณะรำยจ่ำย

หมวดอ่ืนๆ แบ่งเป็น

64 ต.ค.57 - ก.ย.58 (1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง กองคลัง แผนงานบริหารงานทั่วไป 30,000           -  - ตกลงราคา 7

     เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน งานบริหารงานคลัง/งบด าเนินงาน/

ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเดินทาง หมวดค่าใช้สอย

ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน 

ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน 

ค่าลงทะเบียนต่างๆ (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้)

65 ต.ค.57 - ก.ย.58 (2) ค่าใช้จ่ายในการจัดท าแผนที่ภาษี กองคลัง แผนงานบริหารงานทั่วไป 300,000          -  - ตกลงราคา 7

     เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าแผนที่ภาษี ตามหนังสือ งานบริหารงานคลัง/งบด าเนินงาน/

ส่ังการ ที่ มท 0834.34/205 ลงวนัที่ 29 กุมภาพันธ ์2552 หมวดค่าใช้สอย

(ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

66 ต.ค.57 - ก.ย.58 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน กองคลัง แผนงานบริหารงานทั่วไป 30,000           -  - ตกลงราคา 7

(รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบ ารุงรักษา เพื่อให้สามารถใช้งานได้ งานบริหารงานคลัง/งบด าเนินงาน/

ตามปกติ) หมวดค่าใช้สอย

   เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถ

ใช้งานได้ตามปกติ  เป็นค่าจ้างเหมาแรงงาน / ค่าส่ิงของที่ซ้ือมา

ใช้ในการซ่อมแซม (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้)

ขออนุมัติจัดหา

ตามความจ าเป็น

ตลอดปี
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ล ำดบั ชว่งเวลำ หน่วยงำน ก ำหนด

ที่ ที่ตอ้งเริ่มจัดหำ เจ้ำของเงนิ แผนงำน/งำน/โครงกำร จ ำนวนเงนิ(บำท) ประเภท จ ำนวนเงิน(บำท) ส่งมอบ(วัน)

แบบ ผด.2

เงินนอกงบประมำณ
วิธีจัดหำ หมำยเหตุรำยกำร / จ ำนวน (หน่วย)

เงินงบประมำณ

ค่ำวัสดุ

67 ต.ค.57 - ก.ย.58 (1) วสัดุส านักงาน กองคลัง แผนงานบริหารงานทั่วไป 30,000           -  - ตกลงราคา 7

     เพื่อจ่ายเป็นค่าโต๊ะต่างๆ เก้าอี้ต่างๆ ตู้ต่างๆ กระดาษ หมึก  งานบริหารงานคลัง/งบด าเนินงาน/

ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด  ยางลบ  คลิป เป๊ก  เข็มหมุด  เทป หมวดค่าวสัดุ

พีวซีีแบบใส  กระดาษคาร์บอน กระดาษไข น้ ายาลบกระดาษไข 

ลวดเย็บกระดาษ กาว แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวติัข้าราชการ 

แบบพิมพ์ ชอล์ก ผ้าส าลี แปรงลบกระดาน ตรายาง ซอง ธงชาติ 

ส่ิงพิมพ์ที่ได้จากการซ้ือหรือจ้างพิมพ์ ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ 

น้ ามัน ไข ขี้ผ้ึง ขาต้ัง(กระดานด า) ที่ถูพื้น ตะแกรงวางเอกสาร 

น้ าด่ืมส าหรับบริการประชาชนในส านักงาน เคร่ืองตัดโฟม 

เคร่ืองตัดกระดาษ เคร่ืองเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ 

พระบรมฉายาลักษณ์ แผงปิดประกาศ กระดานด ารวมถึง

ไวท์บอร์ด แผ่นป้ายชื่อส านักงานหรือหน่วยงาน แผ่นป้ายจราจร

หรือแผ่นป้ายต่างๆ มูล่ี่ ม่านปรับแสง (ต่อผืน) พรม(ต่อผืน) 

นาฬิกาต้ังหรือแขวน เคร่ืองค านวณเลข (Calculator) 

หีบเหล็กเก็บเงิน พระพุทธรูปพระบรมรูปจ าลองแผงกั้นห้อง 

(Partition) กระเป๋า ฯลฯ (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้)

68 ต.ค.57 - ก.ย.58 (2) วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ กองคลัง แผนงานบริหารงานทั่วไป 5,000             -  - ตกลงราคา 7

     เพื่อจ่ายเป็นค่าฟิวส์ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า  งานบริหารงานคลัง/งบด าเนินงาน/

สายไฟฟ้า ปล๊ักไฟฟ้า  สวติซ์ไฟฟ้า  หลอดไฟฟ้า  หลอดวทิยุ หมวดค่าวสัดุ

ตามความจ าเป็น

ตลอดปี

ขออนุมัติจัดหา



23/34

ล ำดบั ชว่งเวลำ หน่วยงำน ก ำหนด

ที่ ที่ตอ้งเริ่มจัดหำ เจ้ำของเงนิ แผนงำน/งำน/โครงกำร จ ำนวนเงนิ(บำท) ประเภท จ ำนวนเงิน(บำท) ส่งมอบ(วัน)

แบบ ผด.2

เงินนอกงบประมำณ
วิธีจัดหำ หมำยเหตุรำยกำร / จ ำนวน (หน่วย)

เงินงบประมำณ

(ต่อ) ทรานซิตเตอร์และชิ้นส่วนวทิยุ ลูกถ้วยสายอากาศ รีซีสเตอร์  

มูฟวิ่งคอยส์  คอนเดนเซอร์ ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ์ เบรกเกอร์  

สายอากาศหรือเสาอากาศส าหรับวทิยุ เคร่ืองรับโทรทัศน์ จานรับ

สัญญาณดาวเทียม โคมไฟฟ้าพร้อมขาหรือก้าน หม้อแปลงไฟฟ้า 

(Step Up , Step Down) ล าโพง ไมโครโฟน ขาต้ังไมโครโฟน 

ผังแสดงวงจรต่างๆแผงบังคับทางไฟ ไฟฉายสปอตไลท์ หัวแร้ง

ไฟฟ้า เคร่ืองวดัความต้านทานไฟฟ้า เคร่ืองวดักระแสไฟฟ้า 

เคร่ืองวดัแรงดันไฟฟ้า มาตรส าหรับตรวจวงจรไฟฟ้า 

เคร่ืองประจุไฟ เคร่ืองตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ เคร่ืองสัญญาณ

เตือนภยั เคร่ืองจับสัญญาณดาวเทียมฯลฯ (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้)

69 ต.ค.57 - ก.ย.58 (3) วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ กองคลัง แผนงานบริหารงานทั่วไป 5,000             -  - ตกลงราคา 7

     เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษเขียนโปสเตอร์  พู่กันและสี  ฟิล์ม  งานบริหารงานคลัง/งบด าเนินงาน/

เมมโมร่ีการ์ด ฟิล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร์ หมวดค่าวสัดุ

วดีีโอเทป แผ่นซีดี) รูปสีหรือขาวด าที่ได้จากการล้าง อัด ขยาย 

ภาพถ่ายดาวเทียม ขาต้ังกล้อง ขาต้ังเขียนภาพ กล่องและระวงิ

ใส่ฟิล์มภาพยนต์ เคร่ืองกรอเทป เลนส์ซูม กระเป๋าใส่กล้อง

ถ่ายรูป ฯลฯ (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้)

70 ต.ค.57 - ก.ย.58 (4) วสัดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง แผนงานบริหารงานทั่วไป 30,000           -  - ตกลงราคา 7

     เพื่อจ่ายเป็นค่า งานบริหารงานคลัง/งบด าเนินงาน/

     - อุปกรณ์บันทึกข้อมูล (Diskette, Floppy Disk, หมวดค่าวสัดุ

ขออนุมัติจัดหา

ตามความจ าเป็น

ตลอดปี
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ล ำดบั ชว่งเวลำ หน่วยงำน ก ำหนด

ที่ ที่ตอ้งเริ่มจัดหำ เจ้ำของเงนิ แผนงำน/งำน/โครงกำร จ ำนวนเงนิ(บำท) ประเภท จ ำนวนเงิน(บำท) ส่งมอบ(วัน)

แบบ ผด.2

เงินนอกงบประมำณ
วิธีจัดหำ หมำยเหตุรำยกำร / จ ำนวน (หน่วย)

เงินงบประมำณ

(ต่อ) Removable Disk, Compact Disc, Digital Video Disc,

 Flash Drive)

     - เทปบันทึกข้อมูล (Reel Magnettic Tape, Cassette 

Tape, Cartridge Tape)

     - หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ส าหรับเคร่ืองพิมพ์คอมพิวเตอร์

     - ตลับผงหมึกส าหรับเคร่ืองพิมพ์แบบเลเซอร์

     - แผ่นกรองแสง

     - กระดาษต่อเนื่อง

     - สายเคเบิล

     - แผงแป้นอักขระ หรือแป้นพิมพ์ (Key Board)

     - เมนบอร์ด (Main Board)

     - เมมโมร่ีชิป (Memory Chip) เช่น RAM

     - คัตชีทฟีดเตอร์ (Cut Sheet Feeder)

     - เมาส์ (Mouse)

     - พรินเตอร์สวติชิ่งบ๊อกซ์ (Printer Switching Box)

     - เคร่ืองกระจายสัญญาณ ( Hub) 

     - แผ่นวงจรอิเลคทรอนิกส์ (Card) เช่น Ethernet Card, 

Lan Card,Anti virus Card, Sound Card) เป็นต้น

     - เคร่ืองอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ เช่น แบบดิสเกตต์ 

(Diskette) แบบฮาร์ดดิสต์ (Hard Disk)   แบบซีดีรอม 

ตามความจ าเป็น

ตลอดปี

ขออนุมัติจัดหา
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ล ำดบั ชว่งเวลำ หน่วยงำน ก ำหนด

ที่ ที่ตอ้งเริ่มจัดหำ เจ้ำของเงนิ แผนงำน/งำน/โครงกำร จ ำนวนเงนิ(บำท) ประเภท จ ำนวนเงิน(บำท) ส่งมอบ(วัน)

แบบ ผด.2

เงินนอกงบประมำณ
วิธีจัดหำ หมำยเหตุรำยกำร / จ ำนวน (หน่วย)

เงินงบประมำณ

(ต่อ) ( CD-ROM )  แบบออพติคอล (Optical) เป็นต้น

     - เคร่ืองอ่านข้อมูลแบบซีดีรอม (CD-ROM)

     - โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟแวร์ที่มีราคาหน่วยหนึ่ง

ไม่เกิน 20,000 บาท ฯลฯ (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้)

ค่ำครภุณัฑ์

ครภุณัฑ์คอมพิวเตอร์

71 ต.ค.57 - ก.ย.58 (1) เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ้ค กองคลัง แผนงานบริหารงานทั่วไป 18,000           -  - ตกลงราคา 7

     เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ้ค ส าหรับงาน งานบริหารงานคลัง/งบลงทนุ/

ส านักงาน จ านวน 1 เคร่ือง หมวดค่าครุภณัฑ์ที่ดินและส่ิงกอ่สร้าง

     มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

     - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกวา่ 2 แกนหลัก 

(2 Core) ที่มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกวา่ 2.6 GHz 

จ านวน 1 หน่วย

     - มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกวา่ ขนาด

ไม่น้อยกวา่ 4 GB

     - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard disk) ขนาดความจุไม่น้อยกวา่ 

550 GB  จ านวน 1 หน่วย

     - มีจอภาพชนิดWXGA หรือดีกวา่ มีขนาดไม่น้อยกวา่ 14 นิ้ว

     - มี DVD-RW หรือดีกวา่ จ านวน 1 หน่วย

     - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย ( Network Interface)  

ขออนุมัติจัดหา

ตามความจ าเป็น

ตลอดปี
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ล ำดบั ชว่งเวลำ หน่วยงำน ก ำหนด

ที่ ที่ตอ้งเริ่มจัดหำ เจ้ำของเงนิ แผนงำน/งำน/โครงกำร จ ำนวนเงนิ(บำท) ประเภท จ ำนวนเงิน(บำท) ส่งมอบ(วัน)

แบบ ผด.2

เงินนอกงบประมำณ
วิธีจัดหำ หมำยเหตุรำยกำร / จ ำนวน (หน่วย)

เงินงบประมำณ

(ต่อ) แบบ10/100/1000 Base-T หรือดีกวา่จ านวนไม่น้อยกวา่ 1 ช่อง

     - สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกวา่ Wi-Fi (802.11b/g/n) และ 

Bluetooth (เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภณัฑ์

คอมพิวเตอร์ ประจ าปี 2557) (ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

72 ต.ค.57 - ก.ย.58 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์ กองคลัง แผนงานบริหารงานทั่วไป 20,000           -  - ตกลงราคา 7

     เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์ งานบริหารงานคลัง/งบลงทนุ/

(ต้ังจ่ายจากเงินรายได้) หมวดค่าครุภณัฑ์ที่ดินและส่ิงกอ่สร้าง

73 ต.ค.57 - ก.ย.58 (1) รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ  กองช่าง แผนงานเคหะและชุมชน 20,000           -  - ตกลงราคา 30

     เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร / ค่าเย็บหนังสือหรือเข้า งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกบัเคหะและชุมชน

ปกหนังสือ/ค่าซักฟอก/ ค่าก าจัดส่ิงปฏกิูล/ ค่าระวางรถบรรทุก/ งบด าเนนิงาน/หมวดค่าใช้สอย

ค่าเช่าทรัพย์สิน/ค่าโฆษณาและเผยแพร่ / ค่าธรรมเนียมต่างๆ / 

ค่าเบี้ยประกัน / ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีตามค าพิพากษา / 

ค่าจ้างเหมาบริการ / ค่าติดต้ังไฟฟ้า / ค่าติดต้ังประปา/ 

ค่าติดต้ังโทรศัพท/์ เคร่ืองรับสัญญาณต่างๆ ฯลฯ 

(ต้ังจ่ายจากเงินรายได้)

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏบิัตริำชกำรที่ไมเ่ขำ้ลักษณะรำยจ่ำย

หมวดอ่ืนๆ แบ่งเป็น

74 ต.ค.57 - ก.ย.58 (1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง กองช่าง แผนงานเคหะและชุมชน 30,000           -  - ตกลงราคา 7

     เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกบัเคหะและชุมชน

ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเดินทาง งบด าเนนิงาน/หมวดค่าใช้สอย

ตามความจ าเป็น

ตลอดปี

ขออนุมัติจัดหา
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ล ำดบั ชว่งเวลำ หน่วยงำน ก ำหนด

ที่ ที่ตอ้งเริ่มจัดหำ เจ้ำของเงนิ แผนงำน/งำน/โครงกำร จ ำนวนเงนิ(บำท) ประเภท จ ำนวนเงิน(บำท) ส่งมอบ(วัน)

แบบ ผด.2

เงินนอกงบประมำณ
วิธีจัดหำ หมำยเหตุรำยกำร / จ ำนวน (หน่วย)

เงินงบประมำณ

(ต่อ) ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน 

ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน 

ค่าลงทะเบียนต่างๆ (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้)

75 ต.ค.57 - ก.ย.58 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน กองช่าง แผนงานเคหะและชุมชน 50,000           -  - ตกลงราคา 7

(รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบ ารุงรักษา เพื่อให้สามารถใช้งานได้ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกบัเคหะและชุมชน

ตามปกติ) งบด าเนนิงาน/หมวดค่าใช้สอย

    เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถ

ใช้งานได้ตามปกติ  เป็นค่าจ้างเหมาแรงงาน / ค่าส่ิงของที่ซ้ือมา

ใช้ในการซ่อมแซม (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้)

76 ต.ค.57 - ก.ย.58 (1) วสัดุส านักงาน กองช่าง แผนงานเคหะและชุมชน 50,000           -  - ตกลงราคา 7

     เพื่อจ่ายเป็นค่าโต๊ะต่างๆ เก้าอี้ต่างๆ ตู้ต่างๆ กระดาษ หมึก  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกบัเคหะและชุมชน

ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ  คลิป เป๊ก เข็มหมุด เทปพีวซีี งบด าเนินงาน/หมวดค่าวสัดุ

แบบใส  กระดาษคาร์บอน กระดาษไข น้ ายาลบกระดาษไข 

ลวดเย็บกระดาษ กาว แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวติัข้าราชการ 

แบบพิมพ์ ชอล์ก ผ้าส าลี แปรงลบกระดาน ตรายาง ซอง ธงชาติ 

ส่ิงพิมพ์ที่ได้จากการซ้ือหรือจ้างพิมพ์ ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ  

น้ ามัน ไข ขี้ผ้ึง ขาต้ัง(กระดานด า) ที่ถูพื้น ตะแกรงวางเอกสาร 

น้ าด่ืมส าหรับบริการประชาชนในส านักงาน เคร่ืองตัดโฟม 

เคร่ืองตัดกระดาษ เคร่ืองเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ 

พระบรมฉายาลักษณ์ แผงปิดประกาศ กระดานด ารวมถึง

ขออนุมัติจัดหา

ตามความจ าเป็น

ตลอดปี
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ล ำดบั ชว่งเวลำ หน่วยงำน ก ำหนด

ที่ ที่ตอ้งเริ่มจัดหำ เจ้ำของเงนิ แผนงำน/งำน/โครงกำร จ ำนวนเงนิ(บำท) ประเภท จ ำนวนเงิน(บำท) ส่งมอบ(วัน)

แบบ ผด.2

เงินนอกงบประมำณ
วิธีจัดหำ หมำยเหตุรำยกำร / จ ำนวน (หน่วย)

เงินงบประมำณ

(ต่อ) ไวท์บอร์ด แผ่นป้ายชื่อส านักงานหรือหน่วยงาน แผ่นป้ายจราจร

หรือแผ่นป้ายต่างๆ มูล่ี่ ม่านปรับแสง(ต่อผืน) พรม(ต่อผืน) 

นาฬิกาต้ังหรือแขวน เคร่ืองค านวณเลข (Calculator) หีบเหล็ก

เก็บเงิน พระพุทธรูปพระบรมรูปจ าลองแผงกั้นห้อง (Partition) 

กระเป๋า ฯลฯ (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้)

77 ต.ค.57 - ก.ย.58 (2) วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ กองช่าง แผนงานเคหะและชุมชน 100,000          -  - ตกลงราคา 7

     เพื่อจ่ายเป็นค่าฟิวส์ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกบัเคหะและชุมชน

สายไฟฟ้า ปล๊ักไฟฟ้า  สวติซ์ไฟฟ้า  หลอดไฟฟ้า  หลอดวทิยุ งบด าเนินงาน/หมวดค่าวสัดุ

ทรานซิตเตอร์และชิ้นส่วนวทิยุ ลูกถ้วยสายอากาศ รีซีสเตอร์  

มูฟวิ่งคอยส์  คอนเดนเซอร์ ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ์ เบรกเกอร์  

สายอากาศหรือเสาอากาศส าหรับวทิยุ เคร่ืองรับโทรทัศน์ จานรับ

สัญญาณดาวเทียม โคมไฟฟ้าพร้อมขาหรือก้าน หม้อแปลงไฟฟ้า 

(Step Up , Step Down) ล าโพง ไมโครโฟน ขาต้ังไมโครโฟน 

ผังแสดงวงจรต่างๆแผงบังคับทางไฟ ไฟฉายสปอตไลท์ หัวแร้ง

ไฟฟ้า เคร่ืองวดัความต้านทานไฟฟ้า เคร่ืองวดักระแสไฟฟ้า 

เคร่ืองวดัแรงดันไฟฟ้า มาตรส าหรับตรวจวงจรไฟฟ้า 

เคร่ืองประจุไฟ เคร่ืองตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ เคร่ืองสัญญาณ

เตือนภยั เคร่ืองจับสัญญาณดาวเทียม ฯลฯ 

(ต้ังจ่ายจากเงินรายได้)

ตามความจ าเป็น

ตลอดปี

ขออนุมัติจัดหา



29/34

ล ำดบั ชว่งเวลำ หน่วยงำน ก ำหนด

ที่ ที่ตอ้งเริ่มจัดหำ เจ้ำของเงนิ แผนงำน/งำน/โครงกำร จ ำนวนเงนิ(บำท) ประเภท จ ำนวนเงิน(บำท) ส่งมอบ(วัน)

แบบ ผด.2

เงินนอกงบประมำณ
วิธีจัดหำ หมำยเหตุรำยกำร / จ ำนวน (หน่วย)

เงินงบประมำณ

78 ต.ค.57 - ก.ย.58 (3) วสัดุก่อสร้าง กองช่าง แผนงานเคหะและชุมชน 200,000          -  - ตกลงราคา 7

     เพื่อจ่ายเป็นค่าไม้ต่างๆ น้ ามันทาไม้  ทินเนอร์ สี แปรงทาสี  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกบัเคหะและชุมชน

ปูนซีเมนต์ ปูนขาว  ทราย  อิฐหรือซีเมนต์บล็อก  กระเบื้อง  งบด าเนินงาน/หมวดค่าวสัดุ

สังกะสี ตะปู  ค้อน คีม ชะแลง  จอบ  เสียม  ส่ิว ขวาน เล่ือย  

กบไสไม้  เหล็กเส้น  เคร่ืองวดัขนาดเล็ก เช่น ตลับเมตร ลูกด่ิง 

ท่อน้ าบาดาล ท่อน้ าและอุปกรณ์ประปา ท่อต่างๆ โถส้วม- 

อ้างล้างมือ ราวพาดผ้า ฯลฯ (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้)

79 ต.ค.57 - ก.ย.58 (4) วสัดุยานพาหนะและขนส่ง กองช่าง แผนงานเคหะและชุมชน 40,000           -  - ตกลงราคา 7

     เพื่อจ่ายเป็นค่าแบตเตอร่ี  ยางนอก  ยางใน  สายไมล์ เพลา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกบัเคหะและชุมชน

 ตลับลูกปืน น้ ามันเบรก อานจักรยาน หัวเทียน ไขควง นอตและ งบด าเนินงาน/หมวดค่าวสัดุ

สกรู กระจกมองข้างรถยนต์ หม้อน้ ารถยนต์ กันชนรถยนต์ 

เบาะรถยนต์ ฟิลม์กรองแสง เข็มขัดนิรภยั แม่แรง กุญแจ

ปากตาย กุญแจเล่ือน คีมล็อค ล็อคเกียร์ ล็อคคลัตซ์ กระจก

โค้งมน ล็อคพวงมาลัย สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน 

กรวยจราจร ฯลฯ (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้)

80 ต.ค.57 - ก.ย.58(5) วสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน กองช่าง แผนงานเคหะและชุมชน 80,000           -  - ตกลงราคา 7

     เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ ามันดีเซล  น้ ามันก๊าด น้ ามันเบนซิน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกบัเคหะและชุมชน

น้ ามันเตา ถ่าน ก๊าส แก๊สหุงต้ม  น้ ามันจารบี น้ ามันเคร่ือง ฯลฯ งบด าเนินงาน/หมวดค่าวสัดุ

(ต้ังจ่ายจากเงินรายได้)

ขออนุมัติจัดหา

ตามความจ าเป็น

ตลอดปี
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ล ำดบั ชว่งเวลำ หน่วยงำน ก ำหนด

ที่ ที่ตอ้งเริ่มจัดหำ เจ้ำของเงนิ แผนงำน/งำน/โครงกำร จ ำนวนเงนิ(บำท) ประเภท จ ำนวนเงิน(บำท) ส่งมอบ(วัน)

แบบ ผด.2

เงินนอกงบประมำณ
วิธีจัดหำ หมำยเหตุรำยกำร / จ ำนวน (หน่วย)

เงินงบประมำณ

81 ต.ค.57 - ก.ย.58 (6) วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ กองช่าง แผนงานเคหะและชุมชน 5,000             -  - ตกลงราคา 7

     เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษเขียนโปสเตอร์  พู่กันและสี  ฟิล์ม  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกบัเคหะและชุมชน

เมมโมร่ีการ์ด ฟิล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร์ งบด าเนินงาน/หมวดค่าวสัดุ

วดีีโอเทป แผ่นซีดี) รูปสีหรือขาวด าที่ได้จากการล้าง อัด ขยาย

ภาพถ่ายดาวเทียม ขาต้ังกล้อง ขาต้ังเขียนภาพ กล่องและระวงิ

ใส่ฟิล์มภาพยนต์ เคร่ืองกรอเทป เลนส์ซูม กระเป๋าใส่กล้อง

ถ่ายรูป ฯลฯ (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้)

82 ต.ค.57 - ก.ย.58 (7) วสัดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง แผนงานเคหะและชุมชน 30,000           -  - ตกลงราคา 7

     เพื่อจ่ายเป็นค่า งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกบัเคหะและชุมชน

     - อุปกรณ์บันทึกข้อมูล (Diskette, Floppy Disk, งบด าเนินงาน/หมวดค่าวสัดุ

Removable Disk, Compact Disc, Digital Video Disc,

 Flash Drive)

     - เทปบันทึกข้อมูล (Reel Magnettic Tape, Cassette 

Tape, CartridgeTape)

     - หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ส าหรับเคร่ืองพิมพ์คอมพิวเตอร์

     - ตลับผงหมึกส าหรับเคร่ืองพิมพ์แบบเลเซอร์

     - แผ่นกรองแสง

     - กระดาษต่อเนื่อง

     - สายเคเบิล

     - แผงแป้นอักขระ หรือแป้นพิมพ์ (Key Board)

ตลอดปี

ขออนุมัติจัดหา

ตามความจ าเป็น
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ล ำดบั ชว่งเวลำ หน่วยงำน ก ำหนด

ที่ ที่ตอ้งเริ่มจัดหำ เจ้ำของเงนิ แผนงำน/งำน/โครงกำร จ ำนวนเงนิ(บำท) ประเภท จ ำนวนเงิน(บำท) ส่งมอบ(วัน)

แบบ ผด.2

เงินนอกงบประมำณ
วิธีจัดหำ หมำยเหตุรำยกำร / จ ำนวน (หน่วย)

เงินงบประมำณ

(ต่อ)      - เมนบอร์ด (Main Board)

     - เมมโมร่ีชิป (Memory Chip) เช่น RAM

     - คัตชีทฟีดเตอร์ (Cut Sheet Feeder)

     - เมาส์ (Mouse)

     - พรินเตอร์สวติชิ่งบ๊อกซ์ (Printer Switching Box)

     - เคร่ืองกระจายสัญญาณ ( Hub) 

     - แผ่นวงจรอิเลคทรอนิกส์ (Card) เช่น Ethernet Card,

 Lan Card,Anti virus Card, Sound Card) เป็นต้น

     - เคร่ืองอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ เช่น แบบดิสเกตต์ 

(Diskette) แบบฮาร์ดดิสต์ (Hard Disk) แบบซีดีรอม 

( CD-ROM ) แบบออพติคอล (Optical) เป็นต้น

     - เคร่ืองอ่านข้อมูลแบบซีดีรอม (CD-ROM)

     - โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟแวร์ที่มีราคาหน่วยหนึ่ง

ไม่เกิน 20,000 บาท ฯลฯ (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้)

ตลอดปี

ขออนุมัติจัดหา

ตามความจ าเป็น



32/34

ล ำดบั ชว่งเวลำ หน่วยงำน ก ำหนด

ที่ ที่ตอ้งเริ่มจัดหำ เจ้ำของเงนิ แผนงำน/งำน/โครงกำร จ ำนวนเงนิ(บำท) ประเภท จ ำนวนเงิน(บำท) ส่งมอบ(วัน)

แบบ ผด.2

เงินนอกงบประมำณ
วิธีจัดหำ หมำยเหตุรำยกำร / จ ำนวน (หน่วย)

เงินงบประมำณ

ค่ำครภุณัฑ์

ครภุณัฑ์คอมพิวเตอร์

83 ต.ค.57 - ก.ย.58 (1) เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ้ค กองช่าง แผนงานเคหะและชุมชน 25,000           -  - ตกลงราคา 7

     เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ้ค ส าหรับงาน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกบัเคหะและชุมชน

ประมวลผล จ านวน 1 เคร่ือง งบลงทุน
     มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ หมวดค่าครุภณัฑ์ที่ดินและส่ิงกอ่สร้าง

     - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกวา่ 4 แกนหลัก 

(4 Core) ที่มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกวา่ 2.2 GHz 

จ านวน 1 หน่วย

     - มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกวา่ ขนาด

ไม่น้อยกวา่ 4 GB

     - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard disk) ขนาดความจุไม่น้อยกวา่ 

750 GB  จ านวน 1 หน่วย

     - มีจอภาพชนิดWXGA หรือดีกวา่ มีขนาดไม่น้อยกวา่ 12 นิ้ว

     - มี DVD-RW หรือดีกวา่ จ านวน 1 หน่วย

     - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย ( Network Interface)  

แบบ10/100/1000 Base-T หรือดีกวา่จ านวนไม่น้อยกวา่ 1 ช่อง

     - สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกวา่ Wi-Fi (802.11b/g/n) และ 

Bluetooth (เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภณัฑ์

คอมพิวเตอร์ ประจ าปี 2557)  (ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

ขออนุมัติจัดหา

ตามความจ าเป็น

ตลอดปี
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ล ำดบั ชว่งเวลำ หน่วยงำน ก ำหนด

ที่ ที่ตอ้งเริ่มจัดหำ เจ้ำของเงนิ แผนงำน/งำน/โครงกำร จ ำนวนเงนิ(บำท) ประเภท จ ำนวนเงิน(บำท) ส่งมอบ(วัน)

แบบ ผด.2

เงินนอกงบประมำณ
วิธีจัดหำ หมำยเหตุรำยกำร / จ ำนวน (หน่วย)

เงินงบประมำณ

84 ต.ค.57 - ก.ย.58 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์ กองช่าง แผนงานเคหะและชุมชน 20,000           -  - ตกลงราคา 7

     เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกบัเคหะและชุมชน

(ต้ังจ่ายจากเงินรายได้) งบลงทุน

หมวดค่าครุภณัฑ์ที่ดินและส่ิงกอ่สร้าง

85 ต.ค.57 - ก.ย.58 อาคารต่างๆ กองช่าง แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 2,500,000       -  - ประกวดราคา 120

(1) ก่อสร้างที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลโคราช งานกอ่สร้างโครงสร้างพื้นฐาน

     ก่อสร้างที่ท าการ อบต.โคราช กวา้ง 8 เมตร ยาว 26 เมตร งบลงทุน

จ านวน 2 ชั้น หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกวา่ 500 ตารางเมตร หมวดค่าครุภณัฑ์ที่ดินและส่ิงกอ่สร้าง

ก่อสร้างตามแบบแปลนที่ อบต. ก าหนด พร้อมป้ายโครงการ 

1 ป้าย ก่อสร้าง ณ ที่ท าการ อบต.โคราช หมู ่5 บ้านหัวบึง  

ต าบลโคราช  งบประมาณ ประมาณการไว ้4,971,800 บาท 

(ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2558 

 จ านวน 2,500,000 บาท และคงค้างผูกพันในปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2559 จ านวน 2,471,800 บาท

ขออนุมัติจัดหา

ตามความจ าเป็น

ตลอดปี
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ล ำดบั ชว่งเวลำ หน่วยงำน ก ำหนด

ที่ ที่ตอ้งเริ่มจัดหำ เจ้ำของเงนิ แผนงำน/งำน/โครงกำร จ ำนวนเงนิ(บำท) ประเภท จ ำนวนเงิน(บำท) ส่งมอบ(วัน)

แบบ ผด.2

เงินนอกงบประมำณ
วิธีจัดหำ หมำยเหตุรำยกำร / จ ำนวน (หน่วย)

เงินงบประมำณ

86 ต.ค.57 - ก.ย.58 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและส่ิงก่อสร้าง กองช่าง แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 200,000          -  - ตกลงราคา 30

     เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและส่ิงก่อสร้าง งานกอ่สร้างโครงสร้างพื้นฐาน

(ต้ังจ่ายจากเงินรายได้) งบลงทุน

หมวดค่าครุภณัฑ์ที่ดินและส่ิงกอ่สร้าง

( ลงชื่อ ).......................................................                           

      ( นางองุ่น  เพ็งสูงเนิน )

      หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ    เจ้าหน้าที่พัสดุ                      ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโคราช

     ( ลงชื่อ )......................................................     ( ลงชื่อ )   ......................................................... ( ลงชื่อ )...............................................................

     ( นางสาวอารีย์   จงแผ่กลาง )     ( นางสาวภญิโญ   บุญโท ) ( นายสุชาติ   ยาวศิิษฏ ์)  
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