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แผนการจัดหาพัสดุ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ขององค์การบริหารส่วนตาบลโคราช อาเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
แบบ ผด.2
ลาดับที่

1

2

3

4

5

ช่วงเวลา
ที่ต้องเริ่มจัดหา

รายการ / จานวน (หน่วย)

ค่าใช้สอย
ต.ค.61 - ก.ย.62 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร / ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ /
ค่าซักฟอก / ค่ากาจัดสิ่งปฏิกูล / ค่าระวางรถบรรทุก / ค่าเช่าทรัพย์สนิ /
ค่าโฆษณาและเผยแพร่ / ค่าธรรมเนียมต่างๆ / ค่าเบี้ยประกัน / ค่าใช้จ่ายในการ
ดาเนินคดีตามคาพิพากษา / ค่าจ้างเหมาบริการ / ค่าติดตั้งไฟฟ้า / ค่าติดตั้ง
ประปา/ ค่าติดตั้งโทรศัพท์/ ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ ฯลฯ
ต.ค.61 - ก.ย.62 รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
เพื่อจ่ายค่ารับรอง (รายจ่ายในการรับรอง หรือเลี้ยงรับรองขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น) / พิธีเปิดอาคารต่างๆ / ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา / รัฐพิธี
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ต.ค.61 - ก.ย.62 ค่าของรางวัลหรือเงินรางวัล
เพื่อจ่ายเป็นค่าของรางวัล หรือเงินรางวัล ในการจัดกิจกรรมต่างๆ
ต.ค.61 - ก.ย.62 ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้ง (กรณีครบวาระ)
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตาบล และนายกองค์การบริหารส่วนตาบล(กรณีครบวาระ)
ต.ค.61 - ก.ย.62 ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้ง (กรณีแทนตาแหน่งว่าง)
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตาบล และนายกองค์การบริหารส่วนตาบล(กรณีแทนตาแหน่งว่าง)

เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
เจ้าของเงิน แผนงาน / งาน / โครงการ จานวน (บาท) ประเภท จานวน (บาท)
หน่วยงาน

สานักงานปลัด

สานักงานปลัด

สานักงานปลัด

สานักงานปลัด

สานักงานปลัด

-

-

วิธีจัดหา

กาหนด
ส่งมอบ (วัน)

เฉพาะเจาะจง

31

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป/งบดาเนินงาน/
หมวดค่าใช้สอย

160,000

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป/งบดาเนินงาน/
หมวดค่าใช้สอย

3,000

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป/งบดาเนินงาน/
หมวดค่าใช้สอย
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป/งบดาเนินงาน/
หมวดค่าใช้สอย
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป/งบดาเนินงาน/
หมวดค่าใช้สอย

3,000

-

-

เฉพาะเจาะจง

7

500,000

-

-

เฉพาะเจาะจง

7

10,000

-

-

เฉพาะเจาะจง

7

หมายเหตุ

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่
ผู้รับจ้างทาการอย่างใดอย่างหนึ่ง

นอกจากบริการสาธารณูปโภค

-

-

เฉพาะเจาะจง

7

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ

เลี้ยงรับรอง/พิธีเปิดอาคาร/
ค่าใช้จ่ายในพิธที างศาสนา/รัฐพิธี

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ค่าของรางวัลในการจัด
กิจกรรมต่างๆ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ในการจัดการเลือกตั้ง
(กรณีครบวาระ)
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ในการจัดการเลือกตั้ง
(กรณีแทนตาแหน่งว่าง)
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แบบ ผด.2
ลาดับที่
6

7

ช่วงเวลา
รายการ / จานวน (หน่วย)
ที่ต้องเริ่มจัดหา
ต.ค.61 - ก.ย.62 ค่าใช้จ่ายในการจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์ อบต.
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์ของ อบต.
ต.ค.61 - ก.ย.62

8

ต.ค.61 - ก.ย.62

9

ต.ค.61 - ก.ย.62

10

ต.ค.61 - ก.ย.62

11

ต.ค.61 - ก.ย.62

เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
เจ้าของเงิน แผนงาน / งาน / โครงการ จานวน (บาท) ประเภท จานวน (บาท)
สานักงานปลัด
แผนงานบริหารงานทั่วไป
10,000
งานบริหารทั่วไป/งบดาเนินงาน/
หมวดค่าใช้สอย
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา
สานักงานปลัด
แผนงานบริหารงานทั่วไป
3,000
เพื่อจ่ายเป็นค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลาสาหรับ
งานบริหารทั่วไป/งบดาเนินงาน/
พิธีการวันสาคัญต่างๆ ตามวาระและโอกาสที่จาเป็นและมีความสาคัญ
หมวดค่าใช้สอย
โครงการ อบต.เคลื่อนที่
สานักงานปลัด
แผนงานบริหารงานทั่วไป
15,000
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ อบต.เคลื่อนที่ และจัดทา
งานบริหารทั่วไป/งบดาเนินงาน/
ประชาคมหมู่บ้านและตาบล
หมวดค่าใช้สอย
โครงการฝึกอบรมสัมนาและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
สานักงานปลัด
แผนงานบริหารงานทั่วไป
250,000
ของผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. ผู้นาชุมชน พนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้าง
งานบริหารทั่วไป/งบดาเนินงาน/
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการฝึกอบรมสัมนาและศึกษาดูงาน
หมวดค่าใช้สอย
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัตงิ านของผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.
ผู้นาชุมชน พนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้าง
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
สานักงานปลัด
แผนงานบริหารงานทั่วไป
100,000
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สนิ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
งานบริหารทั่วไป/งบดาเนินงาน/
หมวดค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน
สานักงานปลัด
แผนงานบริหารงานทั่วไป
80,000
เพื่อจ่ายเป็นค่าโต๊ะต่างๆ เก้าอี้ตา่ งๆ ตู้ตา่ งๆ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา
งานบริหารทั่วไป/งบดาเนินงาน/
ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป เป๊ก เข็มหมุด เทปพีวีซีแบบใส กระดาษคาร์บอน
หมวดค่าวัสดุ
กระดาษไข น้ายาลบกระดาษไข ลวดเย็บกระดาษ กาว แฟ้ม สมุดบัญชี
สมุดประวัตขิ ้าราชการ แบบพิมพ์ ชอล์ก ผ้าสาลี แปรงลบกระดาน ตรายาง ซอง
ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ น้ามัน
ไข ขี้ผึ้ง ขาตั้ง(กระดานดา) ที่ถูพื้น ตะแกรงวางเอกสาร น้าดื่มสาหรับบริการ
หน่วยงาน

กาหนด
หมายเหตุ
ส่งมอบ (วัน)
เฉพาะเจาะจง
7
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างในการ
วิธีจัดหา

จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์อบต.

เฉพาะเจาะจง

7

เพื่อจ่ายให้แก่ผู้รับจ้าง
สาหรับพิธีการวันสาคัญต่างๆ

เฉพาะเจาะจง

7

เฉพาะเจาะจง

7

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดประชุม/กิจกรรม
ในหมู่บ้านและตาบล
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ

ในการจัดฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงาน

เฉพาะเจาะจง

7

เพื่อจ่ายให้แก่ผู้รับจ้าง
ในการซ่อมแซม บารุง
รักษาทรัพย์สนิ

เฉพาะเจาะจง

31

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ

สานักงานที่ใช้ในงาน
บริหารงานทั่วไป
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แบบ ผด.2
ลาดับที่

12

13

ช่วงเวลา
รายการ / จานวน (หน่วย)
ที่ต้องเริ่มจัดหา
(ต่อ)
ประชาชนในสานักงาน เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ
กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ์ แผงปิดประกาศ กระดานดารวม
ถึงไวท์บอร์ด แผ่นป้ายชื่อสานักงานหรือหน่วยงาน แผ่นป้ายจราจรหรือแผ่นป้าย
ต่างๆ มู่ลี่ ม่านปรับแสง(ต่อผืน) พรม(ต่อผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน
เครื่องคานวณเลข (Calculator) หีบเหล็กเก็บเงิน พระพุทธรูปพระบรมรูป
จาลอง แผงกั้นห้อง (Partition) กระเป๋า ฯลฯ
ต.ค.61 - ก.ย.62 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
เพื่อจ่ายเป็นค่าฟิวส์ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า
ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอดวิทยุทรานซิตเตอร์และชิ้นส่วนวิทยุ
ลูกถ้วยสายอากาศ รีซีสเตอร์ มูฟวิ่งคอยส์ คอนเดนเซอร์ ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ์ เบรกเกอร์ สายอากาศหรือเสาอากาศสาหรับวิทยุ
เครื่องรับโทรทัศน์ จานรับสัญญาณดาวเทียม โคมไฟฟ้าพร้อมขาหรือก้าน
หม้อแปลงไฟฟ้า (Step Up , Step Down) ลาโพง ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน
ผังแสดงวงจรต่างๆแผงบังคับทางไฟ ไฟฉายสปอตไลท์ หัวแร้งไฟฟ้า เครื่องวัด
ความต้านทานไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า
มาตรสาหรับตรวจวงจรไฟฟ้า เครื่องประจุไฟ เครื่องตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ
เครื่องสัญญาณเตือนภัย เครื่องจับสัญญาณดาวเทียมฯลฯ
ต.ค.61 - ก.ย.62 วัสดุงานบ้านงานครัว
เพื่อจ่ายเป็นค่าแปรง ไม้กวาด เข่ง มุ้ง ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน หมอน
ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ ถ้วยชาม ช้อนส้อม แก้วน้าจานรอง กระจกเงา น้าจืดที่ซื้อจาก
เอกชน ถาด โอ่งน้า ที่นอน มีด กระโถน เตาไฟฟ้า เตาน้ามัน เตารีด เครื่องบด
อาหาร เครื่องตีไข่ไฟฟ้า เครื่องปิ้งขนมปัง กระทะไฟฟ้า หม้อไฟฟ้า รวมถึงหม้อ
หุงข้าวไฟฟ้า กระติกน้าร้อน กระติกน้าแข็ง ถังแก๊ส ไมโครเวฟ ฯลฯ

เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
เจ้าของเงิน แผนงาน / งาน / โครงการ จานวน (บาท) ประเภท จานวน (บาท)
หน่วยงาน

สานักงานปลัด

สานักงานปลัด

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป/งบดาเนินงาน/
หมวดค่าวัสดุ

80,000

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป/งบดาเนินงาน/
หมวดค่าวัสดุ

30,000

-

-

วิธีจัดหา

กาหนด
ส่งมอบ (วัน)

เฉพาะเจาะจง

7

หมายเหตุ

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
อุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุ
ที่ใช้ในงานบริหารงานทั่วไป

-

-

เฉพาะเจาะจง

7

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
วัสดุงานบ้านงานครัว
ที่ใช้ในงานบริหารงานทั่วไป
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แบบ ผด.2
ลาดับที่
14

15

16

17

18

หน่วยงาน
ช่วงเวลา
รายการ / จานวน (หน่วย)
เจ้าของเงิน
ที่ต้องเริ่มจัดหา
ต.ค.61 - ก.ย.62 วัสดุกอ่ สร้าง
สานักงานปลัด
เพื่อจ่ายเป็นค่าไม้ตา่ งๆ น้ามันทาไม้ ทินเนอร์ สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต์
ปูนขาว ทราย อิฐหรือซีเมนต์บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู ค้อน คีม
ชะแลง จอบ เสียม สิ่ว ขวาน เลื่อย กบไสไม้ เหล็กเส้น เครื่องวัดขนาดเล็ก
เช่น ตลับเมตร ลูกดิ่ง ท่อน้าบาดาล ท่อน้าและอุปกรณ์ประปา ท่อต่างๆ โถส้วมอ้างล้างมือ ราวพาดผ้า ฯลฯ
ต.ค.61 - ก.ย.62 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
สานักงานปลัด
เพื่อจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ เพลา ตลับลูกปืน
น้ามันเบรก อานจักรยาน หัวเทียน ไขควง นอตและสกรู กระจกมองข้างรถยนต์
หม้อน้ารถยนต์ กันชนรถยนต์ เบาะรถยนต์ ฟิลม์กรองแสง เข็มขัดนิรภัย แม่แรง
กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คีมล็อค ล็อคเกียร์ ล็อคคลัตซ์ กระจกโค้งมน
ล็อคพวงมาลัย สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร ฯลฯ
ต.ค.61 - ก.ย.62 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
สานักงานปลัด
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ามันดีเซล น้ามันก๊าด น้ามันเบนซิน น้ามันเตา ถ่าน ก๊าส
แก๊สหุงต้ม น้ามันจารบี น้ามันเครื่อง ฯลฯ
ต.ค.61 - ก.ย.62 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
สานักงานปลัด
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กันและสี ฟิลม์ เมมโมรี่การ์ด
ฟิลม์ สไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร์ วีดโี อเทป แผ่นซีดี) รูปสีหรือ
ขาวดาที่ได้จากการล้าง อัด ขยาย ภาพถ่ายดาวเทียม ขาตั้งกล้อง ขาตั้งเขียนภาพ
กล่องและระวิงใส่ฟิล์มภาพยนต์ เครื่องกรอเทป เลนส์ซูม กระเป๋าใส่กล้องถ่ายรูป ฯลฯ
ต.ค.61 - ก.ย.62 วัสดุคอมพิวเตอร์
สานักงานปลัด
เพื่อจ่ายเป็นค่า
- อุปกรณ์บันทึกข้อมูล (Diskette, Floppy Disk, Removable Disk,
Compact Disc, Digital Video Disc, Flash Drive)
- เทปบันทึกข้อมูล (Reel Magnettic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape)

เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
กาหนด
วิธีจัดหา
หมายเหตุ
แผนงาน / งาน / โครงการ จานวน (บาท) ประเภท จานวน (บาท)
ส่งมอบ (วัน)
แผนงานบริหารงานทั่วไป
10,000
เฉพาะเจาะจง
7
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
งานบริหารทั่วไป/งบดาเนินงาน/
วัสดุก่อสร้างที่ใช้
หมวดค่าวัสดุ
ในงานบริหารงานทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป/งบดาเนินงาน/
หมวดค่าวัสดุ

100,000

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป/งบดาเนินงาน/
หมวดค่าวัสดุ
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป/งบดาเนินงาน/
หมวดค่าวัสดุ

120,000

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป/งบดาเนินงาน/
หมวดค่าวัสดุ

100,000

-

-

เฉพาะเจาะจง

31

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
ที่ใช้ในงานบริหารงานทั่วไป

-

-

เฉพาะเจาะจง

31

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
ที่ใช้ในงานบริหารงานทั่วไป

5,000

-

-

เฉพาะเจาะจง

7

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
ที่ใช้ในงานบริหารงานทั่วไป

-

-

เฉพาะเจาะจง

7

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
วัสดุคอมพิวเตอร์ที่เป็น
สินทรัพย์ของสานักงาน
ปลัดอบต.
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แบบ ผด.2
ลาดับที่

19

หน่วยงาน
ช่วงเวลา
เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
กาหนด
รายการ / จานวน (หน่วย)
วิธีจัดหา
หมายเหตุ
เจ้าของเงิน แผนงาน / งาน / โครงการ จานวน (บาท) ประเภท จานวน (บาท)
ที่ต้องเริ่มจัดหา
ส่งมอบ (วัน)
(ต่อ)
- หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สาหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์
- ตลับผงหมึกสาหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์
- แผ่นกรองแสง
- กระดาษต่อเนื่อง
- สายเคเบิล
- แผงแป้นอักขระ หรือแป้นพิมพ์ (Key Board)
- เมนบอร์ด (Main Board)
- เมมโมรี่ชิป (Memory Chip) เช่น RAM
- คัตชีทฟีดเตอร์ (Cut Sheet Feeder)
- เมาส์ (Mouse)
- พรินเตอร์สวิตชิ่งบ๊อกซ์ (Printer Switching Box)
- เครื่องกระจายสัญญาณ ( Hub)
- แผ่นวงจรอิเลคทรอนิกส์ (Card) เช่น Ethernet Card, Lan Card,
Anti virus Card, Sound Card) เป็นต้น
- เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ เช่น แบบดิสเกตต์ (Diskette)
แบบฮาร์ดดิสต์ (Hard Disk) แบบซีดรี อม ( CD-ROM ) แบบออพติคอล
(Optical) เป็นต้น
- เครื่องอ่านข้อมูลแบบซีดรี อม (CD-ROM)
- โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟแวร์ที่มีราคาหน่วยหนึ่งไม่เกิน 20,000 บาท ฯลฯ
ต.ค.61 - ก.ย.62 วัสดุอื่นๆ
สานักงานปลัด
แผนงานบริหารงานทั่วไป
10,000
เฉพาะเจาะจง
7
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นๆ
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ตา่ งๆ ที่ไม่เข้าลักษณะและประเภทตามระเบียบ
งานบริหารทั่วไป/งบดาเนินงาน/
ที่ไม่เข้าลักษณะวัสดุที่ตงั้ ไว้
วิธีการงบประมาณ
หมวดค่าวัสดุ
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แบบ ผด.2
ลาดับที่

20

ช่วงเวลา
ที่ต้องเริ่มจัดหา

รายการ / จานวน (หน่วย)

ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานักงาน
ต.ค.61 - ก.ย.62 ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จานวน 2 ตู้ ๆ ละ 5,500 บาท
โดยมีคณ
ุ ลักษณะ ดังนี้
1) มีมือจับชนิดบิด
2) มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น
3) คุณสมบัตติ ามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)

เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
เจ้าของเงิน แผนงาน / งาน / โครงการ จานวน (บาท) ประเภท จานวน (บาท)
หน่วยงาน

สานักงานปลัด

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป/งบลงทุน/
หมวดค่าครุภัณฑ์

11,000

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป/งบลงทุน/
หมวดค่าครุภัณฑ์

6,000

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป/งบลงทุน/
หมวดค่าครุภัณฑ์

9,500

-

-

วิธีจัดหา

กาหนด
ส่งมอบ (วัน)

เฉพาะเจาะจง

7

หมายเหตุ

เพือ่ ใช้ในการเก็บเอกสาร
งานธุรการ/และใช้ในการ
เก็บวัสดุ อุปกรณ์ งานบริหารทั่วไป

รายละเอียดตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของสานักงบประมาณ เดือนมกราคม 2561

21

22

ต.ค.61 - ก.ย.62 โต๊ะทางานพร้อมเก้าอี้ทางาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทางานพร้อมเก้าอี้ทางาน จานวน 1 ชุด
เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกาหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสานักงบประมาณ
แต่มีความจาเป็นต้องจัดหาเพื่อความสะดวกและเหมาะสมในการใช้งาน
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
ต.ค.61 - ก.ย.62 เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จานวน 1 เครื่อง
โดยมีคณ
ุ ลักษณะ ดังนี้
1) เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย
2) เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 1.4 แรงม้า
3) ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 30 ซีซี
4) พร้อมใบมีด
รายละเอียดตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของสานักงบประมาณ เดือนมกราคม 2561

สานักงานปลัด

สานักงานปลัด

-

-

เฉพาะเจาะจง

7

เพื่อให้กับพนักงานส่วนตาบล

ตาแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล

จานวน 1 อัตรา

-

-

เฉพาะเจาะจง

7

ที่มีอยู่ไม่เพียงพอกับการ
ปฏิบัติงาน เนื่องจากมีบึง
สาธารณะสาหรับการออก

กาลังกายของประชาชน
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แบบ ผด.2
ลาดับที่

23

ช่วงเวลา
ที่ต้องเริ่มจัดหา

รายการ / จานวน (หน่วย)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ต.ค.61 - ก.ย.62 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สาหรับงานสานักงาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จานวน 1 เครื่อง
โดยมีคณ
ุ ลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
1. มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 Core)
โดยมีคณ
ุ ลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
(1) ในกรณีที่มีหน่วยความจาแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB
ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.5 GHz และมีหน่วย
ประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 6 แกน หรือ
(2) ในกรณีที่มีหน่วยความจาแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 3 MB
ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.4 GHz
2. มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
3. มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ
ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จานวน 1 หน่วย
4. มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมี
ขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว
5. มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก
(External) จานวน 1 หน่วย
6. มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
7. มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
8. มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000
Base-T หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
9. สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b , g , n , ac) และ
Bluetooth
รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
เจ้าของเงิน แผนงาน / งาน / โครงการ จานวน (บาท) ประเภท จานวน (บาท)
หน่วยงาน

สานักงานปลัด

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป/งบลงทุน/
หมวดค่าครุภัณฑ์

16,000

-

-

วิธีจัดหา

กาหนด
ส่งมอบ (วัน)

เฉพาะเจาะจง

7

หมายเหตุ

เพื่อการปฏิบัตงิ านพนักงาน

ส่วนตาบล ตาแหน่ง
นักทรัพยากรบุคคล
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แบบ ผด.2
ลาดับที่

24

25

หน่วยงาน
ช่วงเวลา
เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
กาหนด
รายการ / จานวน (หน่วย)
วิธีจัดหา
หมายเหตุ
เจ้าของเงิน แผนงาน / งาน / โครงการ จานวน (บาท) ประเภท จานวน (บาท)
ที่ต้องเริ่มจัดหา
ส่งมอบ (วัน)
(ต่อ)
ประจาปี พ.ศ.2561 ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม
ต.ค.61 - ก.ย.62 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดา (18 หน้า/นาที)
สานักงานปลัด
แผนงานบริหารงานทั่วไป
2,600
เฉพาะเจาะจง
7
เพื่อการปฏิบัตงิ านพนักงาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ ชนิด LED ขาวดา
งานบริหารทั่วไป/งบลงทุน/
ส่วนตาบล ตาแหน่ง
(18 หน้า/นาที) จานวน 1 เครื่อง โดยมีคณ
ุ ลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
หมวดค่าครุภัณฑ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
1. มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600 X 600 dpi
2. มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)
3. มีหน่วยความจา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB
4. มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า
1 ช่อง
5. มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น
6. สามารถใช้ได้กับ A4 , Letter , Legal และ Custom
รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ประจาปี พ.ศ.2561 ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม
ต.ค.61 - ก.ย.62 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)
สานักงานปลัด
แผนงานบริหารงานทั่วไป
8,600
เฉพาะเจาะจง
7
เพื่อการปฏิบัตงิ านพนักงาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์
งานบริหารทั่วไป/งบลงทุน/
ส่วนตาบลที่ยังไม่มีเครื่องพิมพ์
(Ink Tank Printer) จานวน 2 เครื่องๆละ 4,300 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
หมวดค่าครุภัณฑ์
จานวน 2 ตาแหน่ง
1. เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)
(นักวิเคราะห์นโยบายและแผน/
จากโรงงานผู้ผลิต
นักทรัพยากรบุคคล)
2. มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200 X 1,200 dpi
3. มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดาไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที (ppm)
หรือ 8.8 ภาพต่อนาที (ipm)
4. มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 10 หน้าต่อนาที (ppm)
หรือ 4.5 ภาพต่อนาที (ipm)
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แบบ ผด.2
ลาดับที่

26

27

28

29

ช่วงเวลา
ที่ต้องเริ่มจัดหา
(ต่อ)

รายการ / จานวน (หน่วย)

5. มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า
1 ช่อง
6. มีถาดใส่กระดาษไม่น้อยกว่า 50 แผ่น
7. สามารถใช้ได้กับ A4 , Letter , Legal และ Custom
รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ประจาปี พ.ศ.2561 ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม
ต.ค.61 - ก.ย.62 ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
(รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น
เครื่องบิน เครื่องจักรกล ยานพาหนะ เป็นต้น ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบารุงตามปกติ
หรือค่าซ่อมกลาง
ต.ค.61 - ก.ย.62 รายจ่ายอื่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประเมินความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงาน
ประจาปี
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ต.ค.61 - ก.ย.62 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
เพื่อจ่ายเป็นค่ารณรงค์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในช่วงเทศกาลปีใหม่
สงกรานต์ เช่น ค่าวัสดุ/อุปกรณ์/ป้าย/ค่าตอบแทน/ผู้ปฏิบัตงิ านและอื่นๆ ที่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดนี้
ต.ค.61 - ก.ย.62 โครงการฝึกอบรมจัดตั้งและทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดฝึกอบรมจัดตั้งและทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน อบต.โคราช

เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
เจ้าของเงิน แผนงาน / งาน / โครงการ จานวน (บาท) ประเภท จานวน (บาท)
หน่วยงาน

สานักงานปลัด

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป/งบลงทุน/
หมวดค่าครุภัณฑ์

50,000

-

-

วิธีจัดหา

กาหนด
ส่งมอบ (วัน)

เฉพาะเจาะจง

7

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป/งบรายจ่ายอื่น/
หมวดรายจ่ายอื่น

20,000

-

-

เฉพาะเจาะจง

365

สานักงานปลัด

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

40,000

-

-

เฉพาะเจาะจง

7

120,000

-

-

เฉพาะเจาะจง

7

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย/งบดาเนินงาน/
หมวดค่าใช้สอย
แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย/งบดาเนินงาน/
หมวดค่าใช้สอย

เพื่อจ่ายให้แก่ผู้รับจ้าง
ในการซ่อมแซม บารุง
รักษา ทรัพย์สิน นอกจาก

สานักงานปลัด

สานักงานปลัด

หมายเหตุ

ลาดับที่ 10
เพื่อจ่ายให้กับสถาบัน
ที่ประเมินความพึงพอใจ
ต่อผลการดาเนินงาน
ประจาปี
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ในการตั้งจุดบริการ
เทศกาลปีใหม่ และ
เทศกาลสงกรานต์
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม และฝึก
ทบทวน อปพร.อบตโคราช
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แบบ ผด.2
ลาดับที่

30

31

32

33

34

35

ช่วงเวลา
ที่ต้องเริ่มจัดหา

รายการ / จานวน (หน่วย)

ค่าวัสดุ
ต.ค.61 - ก.ย.62 วัสดุสานักงาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถ่านไฟฉาย ฯลฯ

เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
เจ้าของเงิน แผนงาน / งาน / โครงการ จานวน (บาท) ประเภท จานวน (บาท)
หน่วยงาน

สานักงานปลัด

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

10,000

-

-

วิธีจัดหา

กาหนด
ส่งมอบ (วัน)

หมายเหตุ

เฉพาะเจาะจง

7

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย/งบดาเนินงาน/
หมวดค่าวัสดุ

ต.ค.61 - ก.ย.62 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแบตเตอรี่เครื่องวิทยุสื่อสาร ของอบต.โคราช ฯลฯ

สานักงานปลัด

ต.ค.61 - ก.ย.62 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกระจกโค้งมน เพื่อติดตั้งภายในตาบลโคราช
สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน ฯลฯ

สานักงานปลัด

ต.ค.61 - ก.ย.62 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ามันดีเซล น้ามันก๊าด น้ามันเบนซิน น้ามันเตา ถ่าน ก๊าส
แก๊สหุงต้ม น้ามันจารบี น้ามันเครื่อง ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

สานักงานปลัด

ต.ค.61 - ก.ย.62 วัสดุเครื่องแต่งกาย
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแต่งกายของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
องค์การบริหารส่วนตาบลโคราช เพื่อแจกจ่ายให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหรือผู้
ที่ปฏิบัตกิ ารด้านป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์การบริหารส่วนตาบลโคราช
ต.ค.61 - ก.ย.62 วัสดุเครื่องดับเพลิง
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องดับเพลิง เติมสารเคมีเครื่องดับเพลิง

สานักงานปลัด

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

วัสดุสานักงานที่ใช้ในงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

20,000

-

-

เฉพาะเจาะจง

7

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย/งบดาเนินงาน/
หมวดค่าวัสดุ
แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แบตเตอรี่เครื่องวิทยุสอื่ สาร

30,000

-

-

เฉพาะเจาะจง

7

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ

7

ติดตั้งกระจกโค้งมนตาม
ท้องถนน/ติดตัง้ สัญญาณ
ไฟกระพริบ ฉุกเฉิน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย/งบดาเนินงาน/หมวดค่าวัสดุ

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

20,000

-

-

เฉพาะเจาะจง

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย/งบดาเนินงาน/
หมวดค่าวัสดุ
แผนงานการรักษาความสงบภายใน

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

10,000

-

-

เฉพาะเจาะจง

7

20,000

-

-

เฉพาะเจาะจง

7

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย/งบดาเนินงาน/
หมวดค่าวัสดุ
สานักงานปลัด

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย/งบดาเนินงาน/
หมวดค่าวัสดุ

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ

ที่ใช้ในงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
วัสดุเครื่องแต่งกายให้กับ
อปพร.อบต.โคราช
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
วัสดุเครื่องดับเพลิง
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แบบ ผด.2
ลาดับที่
36

37

ช่วงเวลา
รายการ / จานวน (หน่วย)
ที่ต้องเริ่มจัดหา
ต.ค.61 - ก.ย.62 วัสดุอื่นๆ
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อใช้ในการปฏิบัตงิ านประจาศูนย์
อปพร. อบต.โคราช เช่น แผงเหล็กกั้นจราจร เสื้อกั๊กจราจรสะท้อนแสง ฯลฯ
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
ต.ค.61 - ก.ย.62 เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์
จานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 12,000 บาท เป็นเงิน 24,000 บาท โดยมีคณ
ุ ลักษณะ ดังนี้
1. ขนาดกาลังส่ง 5 วัตต์
5. ประกอบด้วย ตัวเครื่อง แท่นชาร์ท แบตเตอรี่ 1 ก้อน เสายาง เหล็กพับ

เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
กาหนด
วิธีจัดหา
หมายเหตุ
เจ้าของเงิน แผนงาน / งาน / โครงการ จานวน (บาท) ประเภท จานวน (บาท)
ส่งมอบ (วัน)
สานักงานปลัด แผนงานรักษาความสงบภายใน
20,000
เฉพาะเจาะจง
7
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอื่นๆ
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
ที่ไม่เข้าลักษณะวัสดุต่างๆ
และระงับอัคคีภัย/งบดาเนินงาน/
ที่ตั้งไว้ ใช้งานป้องกัน
หมวดค่าวัสดุ
และบรรเทาสาธารณภัย
หน่วยงาน

สานักงานปลัด

แผนงานรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย/งบดาเนินงาน/
หมวดค่าครุภัณฑ์

24,000

-

-

เฉพาะเจาะจง

7

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
เครื่องรับส่งวิทยุ สาหรับ
อปพร.อบต.โคราช
ที่ยังไม่เพียงพอ

ต.ค.61 - ก.ย.62 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าสารวจข้อมูลจานวนสุนัข /แมว ในพื้นที่
ตาบลโคราช ทั้งที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของตามโครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ต.ค.61 - ก.ย.62 โครงการคัดแยกขยะชุมชนครบวงจร
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการคัดแยกขยะชุมชนครบวงจร

สานักงานปลัด

แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอื่น/งบดาเนินงาน
หมวดค่าใช้สอย

110,000

-

-

เฉพาะเจาะจง

7

เพื่อเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รบั จ้าง

50,000

ต.ค.61 - ก.ย.62 โครงการป้องกันโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันโรคติดต่อและโรคไม่ตดิ ต่อที่เกิดขึ้น
ในพื้นที่ตาบลโคราช เช่น โรคไข้เลือดออก โรคไข้หวัดใหญ่ โรคไข้หวัดนก
โรคไข้หวัด 2009 เป็นต้น

สานักงานปลัด

แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอื่น/งบดาเนินงาน
หมวดค่าใช้สอย
แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอื่น/งบดาเนินงาน
หมวดค่าใช้สอย

รายละเอียดตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสานักงบประมาณ เดือนมกราคม 2561

38

39

40

สานักงานปลัด

ในงานจัดเก็บขยะมูลฝอย
และสาหรับการสารวจสุนัข

และแมว
-

-

เฉพาะเจาะจง

7

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ

ฝึกอบรม/จัดกิจกรรม/
วัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ
ตามโครงการฯ
30,000

-

-

เฉพาะเจาะจง

7

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ

ฝึกอบรม/จัดกิจกรรม/
วัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ
ตามโครงการฯ

12/28

แบบ ผด.2
ลาดับที่

41

42

ช่วงเวลา
ที่ต้องเริ่มจัดหา

รายการ / จานวน (หน่วย)

ค่าวัสดุ
ต.ค.61 - ก.ย.62 วัสดุงานบ้านงานครัว
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังขยะให้หมู่บ้าน หมู่ที่ 1 - 8 ตาบลโคราช

ต.ค.61 - ก.ย.62 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
เพื่อจ่ายเป็นค่าเวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ เช่น ทรายอะเบท น้ายาพ่นหมอกควัน
วัคซีน (พร้อมอุปกรณ์ในการฉีดฯ) เพื่อป้องกันและควบคุมโรคต่างๆ

เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
เจ้าของเงิน แผนงาน / งาน / โครงการ จานวน (บาท) ประเภท จานวน (บาท)
หน่วยงาน

สานักงานปลัด

สานักงานปลัด

43

ต.ค.61 - ก.ย.62 วัสดุเครื่องแต่งกาย
เพื่อจ่ายเป็นค่าถุงมือ ผ้าปิดปาก หมวก ฯลฯ ในการปฏิบัตงิ านกาจัด
ขยะมูลฝอย

สานักงานปลัด

44

ต.ค.61 - ก.ย.62 วัสดุอื่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นๆ

สานักงานปลัด

45

ต.ค.61 - ก.ย.62 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
เพื่อจ่ายเป็นค่ากาจัดขยะ สิ่งปฏิกูล ฯลฯ

สานักงานปลัด

แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอื่น/งบดาเนินงาน
หมวดค่าวัสดุ
แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอื่น/งบดาเนินงาน
หมวดค่าวัสดุ
แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอื่น/งบดาเนินงาน
หมวดค่าวัสดุ
แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอื่น/งบดาเนินงาน
หมวดค่าวัสดุ
แผนงานเคหะและชุมชน

วิธีจัดหา

กาหนด
ส่งมอบ (วัน)

30,000

-

-

เฉพาะเจาะจง

7

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
วัสดุงานบ้านงานครัว

120,000

-

-

เฉพาะเจาะจง

7

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์ สาหรับป้องกัน

10,000

-

-

เฉพาะเจาะจง

7

5,000

-

-

เฉพาะเจาะจง

7

46

150,000

-

-

เฉพาะเจาะจง

31

แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความ
เข้มแข็งของชุมชน/งบดาเนินงาน
หมวดค่าใช้สอย

เพื่อจ่ายเป็นค่ากาจัดขยะ

มูลฝอยให้แก่เทศบาล
ตาบลสูงเนิน

งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิง่ ปฏิกูล

สานักงานปลัด

และควบคุมโรค
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
วัสดุเครื่องแต่งกาย
สาหรับงานจัดเก็บ
ขยะมูลฝอย
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
วัสดุอื่นๆ ที่ไม่เข้า
ลักษณะวัสดุตา่ งๆ
ที่ตั้งไว้ ใช้งานสาธารณสุข

งบดาเนินงาน/หมวดค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ต.ค.61 - ก.ย.62 โครงการครอบครัวช่อสะอาด
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทาโครงการครอบครัวช่อสะอาด

หมายเหตุ

20,000

-

-

เฉพาะเจาะจง

7

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ

ฝึกอบรม/จัดกิจกรรม/วัสดุ
อุปกรณ์ ฯลฯ ตามโครงการฯ

13/28

แบบ ผด.2
ลาดับที่
47

48

49

50

ช่วงเวลา
รายการ / จานวน (หน่วย)
ที่ต้องเริ่มจัดหา
ต.ค.61 - ก.ย.62 โครงการปกป้องสถาบันสาคัญของชาติ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทาโครงการปกป้องสถาบันสาคัญของชาติ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ต.ค.61 - ก.ย.62 ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตาบลโคราช
เพื่อจ่ายเป็นค่าดาเนินงานของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ตาบลโคราช
ต.ค.61 - ก.ย.62 โครงการฝึกอบรมการเรียนรู้ เศรษฐกิจแบบพอเพียงและเกษตรอินทรีย์
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทาโครงการฝึกอบรมการเรียนรู้ เศรษฐกิจแบบพอเพียง
และเกษตรอินทรีย์
งบกลาง
ต.ค.61 - ก.ย.62 สารองจ่าย
เพื่อจ่ายกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือบรรเทาความเดือดร้อน

เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
กาหนด
วิธีจัดหา
หมายเหตุ
เจ้าของเงิน แผนงาน / งาน / โครงการ จานวน (บาท) ประเภท จานวน (บาท)
ส่งมอบ (วัน)
สานักงานปลัด แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน
20,000
เฉพาะเจาะจง
7
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
งานส่งเสริมและสนับสนุนความ
ฝึกอบรม/จัดกิจกรรม/วัสดุ
เข้มแข็งของชุมชน/งบดาเนินงาน
อุปกรณ์ ฯลฯ ตามโครงการฯ
หมวดค่าใช้สอย
หน่วยงาน

สานักงานปลัด

สานักงานปลัด

สานักงานปลัด

แผนงานการเกษตร/
งานส่งเสริมการเกษตร/
งบดาเนินงาน/หมวดค่าใช้สอย
แผนงานการเกษตร/
งานส่งเสริมการเกษตร/
งบดาเนินงาน/หมวดค่าใช้สอย
แผนงานงบกลาง
งานงบกลาง / หมวดงบกลาง

5,000

-

-

เฉพาะเจาะจง

7

ดาเนินงานศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรตาบลโคราช

20,000

-

-

เฉพาะเจาะจง

7

51

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ

ฝึกอบรม/จัดกิจกรรม/วัสดุ
อุปกรณ์ ฯลฯ ตามโครงการฯ

252,196

-

-

เฉพาะเจาะจง

7

เพื่อจ่ายกรณีฉุกเฉิน
ที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่

ตาบลโคราช

ของประชาชนเป็นการส่วนรวม
ค่าใช้สอย
ต.ค.61 - ก.ย.62 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร / ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ /
ค่าซักฟอก / ค่ากาจัดสิ่งปฏิกูล / ค่าระวางรถบรรทุก / ค่าเช่าทรัพย์สนิ /
ค่าโฆษณาและเผยแพร่ / ค่าธรรมเนียมต่างๆ / ค่าเบี้ยประกัน / ค่าใช้จ่ายในการ
ดาเนินคดีตามคาพิพากษา / ค่าจ้างเหมาบริการ / ค่าติดตั้งไฟฟ้า / ค่าติดตั้ง
ประปา/ ค่าติดตั้งโทรศัพท์/ เครื่องรับสัญญาณต่างๆ ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
แบ่งเป็น

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ

กองคลัง

แผนงานบริหารงานทั่วไป

20,000

-

-

เฉพาะเจาะจง

31

งานบริหารงานคลัง/งบดาเนินงาน/

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา
ให้ผู้รับจ้างทาการอย่างใด

หมวดค่าใช้สอย

อย่างหนึ่ง นอกจากบริการ

สาธารณูปโภค

14/28

แบบ ผด.2
ลาดับที่
52

53

54

55

ช่วงเวลา
รายการ / จานวน (หน่วย)
ที่ต้องเริ่มจัดหา
ต.ค.61 - ก.ย.62 ค่าใช้จ่ายในการจัดทาแผนที่ภาษี
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทาแผนที่ภาษี
ต.ค.61 - ก.ย.62 ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สนิ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
เป็นค่าจ้างเหมาแรงงาน/ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการซ่อมแซม
ค่าวัสดุ
ต.ค.61 - ก.ย.62 วัสดุสานักงาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าโต๊ะต่างๆ เก้าอี้ตา่ งๆ ตู้ตา่ งๆ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา
ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป เป๊ก เข็มหมุด เทปพีวีซีแบบใส กระดาษคาร์บอน
กระดาษไข น้ายาลบกระดาษไข ลวดเย็บกระดาษ กาว แฟ้ม สมุดบัญชี
สมุดประวัตขิ ้าราชการ แบบพิมพ์ ชอล์ก ผ้าสาลี แปรงลบกระดาน ตรายาง ซอง
ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ น้ามัน ไข
ขี้ผึ้ง ขาตั้ง(กระดานดา) ที่ถูพื้น ตะแกรงวางเอกสาร น้าดื่มสาหรับบริการ
ประชาชนในสานักงาน เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ
กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ์ แผงปิดประกาศ กระดานดารวม
ถึงไวท์บอร์ด แผ่นป้ายชื่อสานักงานหรือหน่วยงาน แผ่นป้ายจราจรหรือแผ่นป้าย
ต่างๆ มู่ลี่ ม่านปรับแสง(ต่อผืน) พรม(ต่อผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน
เครื่องคานวณเลข (Calculator) หีบเหล็กเก็บเงิน พระพุทธรูปพระบรมรูปจาลอง
แผงกั้นห้อง (Partition) กระเป๋า ฯลฯ
ต.ค.61 - ก.ย.62 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
เพื่อจ่ายเป็นค่าฟิวส์ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า
ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอดวิทยุทรานซิตเตอร์และชิ้นส่วนวิทยุ
ลูกถ้วยสายอากาศ รีซีสเตอร์ มูฟวิ่งคอยส์ คอนเดนเซอร์ ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ์
เบรกเกอร์ สายอากาศหรือเสาอากาศสาหรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน์ จานรับ

เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
กาหนด
วิธีจัดหา
หมายเหตุ
เจ้าของเงิน แผนงาน / งาน / โครงการ จานวน (บาท) ประเภท จานวน (บาท)
ส่งมอบ (วัน)
กองคลัง แผนงานบริหารงานทั่วไป
50,000
เฉพาะเจาะจง
31 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
งานบริหารงานคลัง/งบดาเนินงาน/
คัดลอกข้อมูลภาษีตา่ งๆ
หมวดค่าใช้สอย
ของอบต.
กองคลัง แผนงานบริหารงานทั่วไป
30,000
เฉพาะเจาะจง
7
เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการ
หน่วยงาน

กองคลัง

กองคลัง

งานบริหารงานคลัง/งบดาเนินงาน/

ซ่อมบารุงรักษาทรัพย์สินของ

หมวดค่าใช้สอย

ทางราชการเมื่อเกิดการชารุด

แผนงานบริหารงานทั่วไป

50,000

-

-

เฉพาะเจาะจง

7

เพื่อใช้เป็นวัสดุและ

งานบริหารงานคลัง/งบดาเนินงาน/

อุปกรณ์ต่างๆในการปฏิบัติ

หมวดค่าวัสดุ

ของทางราชการ

แผนงานบริหารงานทั่วไป

5,000

-

-

เฉพาะเจาะจง

7

เพื่อใช้ในการปฏิบัตงิ าน

งานบริหารงานคลัง/งบดาเนินงาน/

และใช้เป็นอุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่อง

หมวดค่าวัสดุ

กับการปฏิบัติราชการต่างๆ

ของอบต.

15/28

แบบ ผด.2
ลาดับที่

56

57

58

หน่วยงาน
ช่วงเวลา
เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
กาหนด
รายการ / จานวน (หน่วย)
วิธีจัดหา
หมายเหตุ
เจ้าของเงิน แผนงาน / งาน / โครงการ จานวน (บาท) ประเภท จานวน (บาท)
ที่ต้องเริ่มจัดหา
ส่งมอบ (วัน)
(ต่อ)
สัญญาณดาวเทียม โคมไฟฟ้าพร้อมขาหรือก้าน หม้อแปลงไฟฟ้า (Step Up ,
Step Down) ลาโพง ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน ผังแสดงวงจรต่างๆแผงบังคับ
ทางไฟ ไฟฉายสปอตไลท์ หัวแร้งไฟฟ้า เครื่องวัดความต้านทานไฟฟ้า เครื่องวัด
กระแสไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า มาตรสาหรับตรวจวงจรไฟฟ้า เครื่องประจุไฟ
เครื่องตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ เครื่องสัญญาณเตือนภัย เครื่องจับสัญญาณ
ดาวเทียม ฯลฯ
ต.ค.61 - ก.ย.62 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
กองคลัง แผนงานบริหารงานทั่วไป
50,000
เฉพาะเจาะจง
31 เพื่อใช้เป็นวัสดุเชื้อเพลิง
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ามันดีเซล น้ามันก๊าด น้ามันเบนซิน น้ามันเตา ถ่าน ก๊าส
งานบริหารงานคลัง/งบดาเนินงาน/
สาหรับรถยนต์กองคลัง
แก๊สหุงต้ม น้ามันจารบี น้ามันเครื่อง ฯลฯ
หมวดค่าวัสดุ
ในการเดินทางไปราชการต่างๆ
ต.ค.61 - ก.ย.62 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
กองคลัง แผนงานบริหารงานทั่วไป
5,000
เฉพาะเจาะจง
7
เพื่อจัดหาหรือจ่ายเป็น
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กันและสี ฟิลม์ เมมโมรี่การ์ด
งานบริหารงานคลัง/งบดาเนินงาน/
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุ
ฟิลม์ สไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร์ วีดโี อเทป แผ่นซีดี) รูปสีหรือ
หมวดค่าวัสดุ
โฆษณาและเผยแพร่
ขาวดาที่ได้จากการล้าง อัด ขยาย ภาพถ่ายดาวเทียม ขาตั้งกล้อง ขาตั้งเขียนภาพ
ตามความจาเป็น
กล่องและระวิงใส่ฟิล์มภาพยนต์ เครื่องกรอเทป เลนส์ซูม กระเป๋าใส่กล้องถ่ายรูป ฯลฯ
ต.ค.61 - ก.ย.62 วัสดุคอมพิวเตอร์
กองคลัง แผนงานบริหารงานทั่วไป
35,000
เฉพาะเจาะจง
7
เพื่อจัดซื้อเป็นวัสดุต่างๆ
เพื่อจ่ายเป็นค่า
งานบริหารงานคลัง/งบดาเนินงาน/
ที่ใช้เกี่ยวเนื่องกับคอมพิวเตอร์
- อุปกรณ์บันทึกข้อมูล (Diskette, Floppy Disk, Removable Disk,
หมวดค่าวัสดุ
ของทางราชการ
Compact Disc, Digital Video Disc, Flash Drive)
- เทปบันทึกข้อมูล(Reel Magnettic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape)
- หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สาหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์
- ตลับผงหมึกสาหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์
- แผ่นกรองแสง
- กระดาษต่อเนื่อง
- สายเคเบิล
- แผงแป้นอักขระ หรือแป้นพิมพ์ (Key Board)
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แบบ ผด.2
ลาดับที่

59

ช่วงเวลา
รายการ / จานวน (หน่วย)
ที่ต้องเริ่มจัดหา
(ต่อ)
- เมนบอร์ด (Main Board)
- เมมโมรี่ชิป (Memory Chip) เช่น RAM
- คัตชีทฟีดเตอร์ (Cut Sheet Feeder)
- เมาส์ (Mouse)
- พรินเตอร์สวิตชิ่งบ๊อกซ์ (Printer Switching Box)
- เครื่องกระจายสัญญาณ ( Hub)
- แผ่นวงจรอิเลคทรอนิกส์ (Card) เช่น Ethernet Card, Lan Card,
Anti virus Card, Sound Card) เป็นต้น
- เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ เช่น แบบดิสเกตต์ (Diskette)
แบบฮาร์ดดิสต์ (Hard Disk) แบบซีดรี อม ( CD-ROM ) แบบออพติคอล
(Optical) เป็นต้น
- เครื่องอ่านข้อมูลแบบซีดรี อม (CD-ROM)
- โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟแวร์ที่มีราคาหน่วยหนึ่งไม่เกิน 20,000 บาท
ฯลฯ
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานักงาน
ต.ค.61 - ก.ย.62 เก้าอี้ทางาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ทางาน จานวน 3 ตัวๆละ 2,500 บาท
เป็นเงิน 7,500 บาท
เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกาหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของสานักงบประมาณ
แต่มีความจาเป็นต้องจัดหาเพื่อความสะดวกและเหมาะสมในการใช้งาน

เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
เจ้าของเงิน แผนงาน / งาน / โครงการ จานวน (บาท) ประเภท จานวน (บาท)
หน่วยงาน

กองคลัง

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานคลัง/งบลงทุน/
หมวดค่าครุภัณฑ์

7,500

-

-

วิธีจัดหา

กาหนด
ส่งมอบ (วัน)

เฉพาะเจาะจง

7

หมายเหตุ

จัดซื้อแทนเก้าอี้เดิมที่ชารุด
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แบบ ผด.2
ลาดับที่

60

61

ช่วงเวลา
ที่ต้องเริ่มจัดหา

รายการ / จานวน (หน่วย)

เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
เจ้าของเงิน แผนงาน / งาน / โครงการ จานวน (บาท) ประเภท จานวน (บาท)
หน่วยงาน

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ต.ค.61 - ก.ย.62 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)
กองคลัง แผนงานบริหารงานทั่วไป
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์
งานบริหารงานคลัง/งบลงทุน/
(Ink Tank Printer) จานวน 1 เครื่อง โดยมีคณ
ุ ลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
หมวดค่าครุภัณฑ์
1. เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)
จากโรงงานผู้ผลิต
2. มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200 X 1,200 dpi
3. มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดาไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที (ppm)
หรือ 8.8 ภาพต่อนาที (ipm)
4. มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 10 หน้าต่อนาที (ppm)
หรือ 4.5 ภาพต่อนาที (ipm)
5. มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
6. มีถาดใส่กระดาษไม่น้อยกว่า 50 แผ่น
7. สามารถใช้ได้กับ A4 , Letter , Legal และ Custom
รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ประจาปี พ.ศ.2561 ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม
ต.ค.61 - ก.ย.62 เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA
กองคลัง แผนงานบริหารงานทั่วไป
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสารองไฟ ขนาด 800 VA จานวน 1 เครื่อง
งานบริหารงานคลัง/งบลงทุน/
โดยมีคณ
ุ ลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
หมวดค่าครุภัณฑ์
1. มีกาลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
2. สามารถสารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ประจาปี พ.ศ.2561 ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม

4,300

-

-

วิธีจัดหา

กาหนด
ส่งมอบ (วัน)

เฉพาะเจาะจง

7

หมายเหตุ

จัดซื้อแทนเครื่องเดิมที่ชารุด

และเพื่อให้เพียงพอต่อการ

ใช้ปฏิบัตงิ านของจนท.

2,500

-

-

เฉพาะเจาะจง

7

เพื่อใช้เป็นเครื่องสารอง
ไฟฟ้าของเครื่องคอมพิวเตอร์

แทนเครื่องเดิมที่ชารุด
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แบบ ผด.2
ลาดับที่

62

ช่วงเวลา
ที่ต้องเริ่มจัดหา

รายการ / จานวน (หน่วย)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ต.ค.61 - ก.ย.62 โครงการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทาโครงการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติดตาบลโคราช

เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
เจ้าของเงิน แผนงาน / งาน / โครงการ จานวน (บาท) ประเภท จานวน (บาท)
หน่วยงาน

กองการศึกษา

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม

120,000

-

-

วิธีจัดหา

กาหนด
ส่งมอบ (วัน)

เฉพาะเจาะจง

7

หมายเหตุ

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดเตรียมสนาม

และนันทนาการ/งานกีฬาและนันทนาการ

แข่งขัน/ค่าอุปกรณ์กีฬา/

งบดาเนินงาน/ค่าใช้สอย

ค่าตอบแทนจนท.ประจาสนาม/

ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน/

ค่าถ้วยรางวัล/ค่าเงินรางวัล/

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น
ค่าจัดพิธีเปิด-ปิด การแข่งขัน

63

ต.ค.61 - ก.ย.62 โครงการส่งเสริมการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทาโครงการส่งเสริมการเข้าร้วมการแข่งขันกีฬา ในการ
เข้าร่วมแข่งขันกีฬาในนามของ อบต.โคราช กับหน่วยงานอื่นที่ร้องขอ

กองการศึกษา

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม

20,000

-

-

เฉพาะเจาะจง

7

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ

และนันทนาการ/งานกีฬาและนันทนาการ

ฝึกซ้อมกีฬา (ค่าอาหารและ

งบดาเนินงาน/ค่าใช้สอย

เครื่องดื่ม , ค่าตอบแทน
ผู้ควบคุมหรือผู้ฝกึ สอน)
ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าชุดกีฬาฯลฯ

ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ใช้ในการ

แข่งขันกีฬา
64

65

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ต.ค.61 - ก.ย.62 โครงการจัดงานประเพณีกนิ เข่าค่า
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานประเพณีกินเข่าค่า

ต.ค.61 - ก.ย.62 โครงการจัดงานประเพณีแข่งว่าว
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทาโครงการจัดงานประเพณีแข่งว่าว

กองการศึกษา

กองการศึกษา

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม

50,000

-

-

เฉพาะเจาะจง

7

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา

และนันทนาการ/งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

จัดทาซุ้มแสดงนิทรรศการ

งบดาเนินงาน/ค่าใช้สอย

ภายในตาบลโคราช เช่น
ผลผลิตทางการเกษตร
สินค้าชุมชน ฯลฯ
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าเต็นท์

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ/งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

งบดาเนินงาน/ค่าใช้สอย

30,000

-

-

เฉพาะเจาะจง

7

ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียง
เพื่อใช้ในการจัดงาน
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แบบ ผด.2
ลาดับที่
66

ช่วงเวลา
รายการ / จานวน (หน่วย)
ที่ต้องเริ่มจัดหา
ต.ค.61 - ก.ย.62 โครงการจัดและร่วมงานประเพณีและพิธีทางศาสนา
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดและร่วมงานประเพณีและพิธีทางศาสนา
ที่สาคัญ เช่น งานลอยกระทง สงกรานต์ ประเพณีเข้าพรรษาและประเพณีอื่นๆ

เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
กาหนด
วิธีจัดหา
หมายเหตุ
เจ้าของเงิน แผนงาน / งาน / โครงการ จานวน (บาท) ประเภท จานวน (บาท)
ส่งมอบ (วัน)
กองการศึกษา แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม
150,000
เฉพาะเจาะจง
7
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา
หน่วยงาน

และนันทนาการ/งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

จัดทาป้ายประชาสัมพันธ์

งบดาเนินงาน/ค่าใช้สอย

ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียง
และไฟแสงสว่าง/ค่าจ้าง
เหมาเวทีพร้อมเครื่องดนตรี/
ค่าจ้างเหมาทาความสะอาด/

ค่าจ้างเหมาจัดทากระทง
พร้อมประดับตกแต่งรถแห่/

ค่าจ้างเหมารถสาหรับนา
มวลชนเข้าร่วมกิจกรรม/ค่าน้าดื่ม/

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จาเป็น
67

68

ค่าใช้สอย
ต.ค.61 - ก.ย.62 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร / ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ /
ค่าซักฟอก / ค่ากาจัดสิ่งปฏิกูล / ค่าระวางรถบรรทุก / ค่าเช่าทรัพย์สนิ /
ค่าโฆษณาและเผยแพร่ / ค่าธรรมเนียมต่างๆ / ค่าเบี้ยประกัน / ค่าใช้จ่ายในการ
ดาเนินคดีตามคาพิพากษา / ค่าจ้างเหมาบริการ / ค่าติดตั้งไฟฟ้า / ค่าติดตั้ง
ประปา/ ค่าติดตั้งโทรศัพท์/ เครื่องรับสัญญาณต่างๆ ฯลฯ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ต.ค.61 - ก.ย.62 โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ "เพื่อนช่วยเพื่อน"
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สงู อายุ "เพื่อนช่วยเพื่อน"

กองสวัสดิการสังคม

แผนงานสังคมสงเคราะห์

20,000

-

-

เฉพาะเจาะจง

31

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างวัสดุตาม

รายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ

งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

งบดาเนินงาน / หมวดค่าใช้สอย

กองสวัสดิการสังคม

แผนงานสังคมสงเคราะห์

35,000

-

-

เฉพาะเจาะจง

7

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน

งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่

งบดาเนินงาน / หมวดค่าใช้สอย

ค่าวิทยากร/ค่าวัสดุอุปกรณ์

ค่าป้าย/ค่าเครื่องเสียง
ค่าเต้นท์ เก้าอี้
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แบบ ผด.2
ลาดับที่
69

70

ช่วงเวลา
รายการ / จานวน (หน่วย)
ที่ต้องเริ่มจัดหา
ต.ค.61 - ก.ย.62 โครงการอบรมคนพิการและผู้ด้อยโอกาสตาบลโคราช
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมคนพิการและผู้ดอ้ ยโอกาส
ตาบลโคราช
ต.ค.61 - ก.ย.62 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตาบลโคราช
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้สงู อายุตาบลโคราช

เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
กาหนด
วิธีจัดหา
หมายเหตุ
เจ้าของเงิน แผนงาน / งาน / โครงการ จานวน (บาท) ประเภท จานวน (บาท)
ส่งมอบ (วัน)
กองสวัสดิการสังคม
แผนงานสังคมสงเคราะห์
20,000
เฉพาะเจาะจง
7
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน
หน่วยงาน

กองสวัสดิการสังคม

งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่

งบดาเนินงาน / หมวดค่าใช้สอย

ค่าวิทยากร/ค่าวัสดุอุปกรณ์

แผนงานสังคมสงเคราะห์

ค่าป้าย
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร

160,000

-

-

เฉพาะเจาะจง

7

งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่

งบดาเนินงาน / หมวดค่าใช้สอย

ค่าวิทยากร/ค่าวัสดุอุปกรณ์

ค่าป้าย/ค่าที่พัก
ค่าสถานที่ /ค่าจ้างเหมารถบัส

71

72

ต.ค.61 - ก.ย.62 ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สนิ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ เป็นค่าจ้างเหมาแรงงาน/ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการซ่อมแซม
ค่าวัสดุ
ต.ค.61 - ก.ย.62 วัสดุสานักงาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าโต๊ะต่างๆ เก้าอี้ตา่ งๆ ตู้ตา่ งๆ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา
ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป เป๊ก เข็มหมุด เทปพีวีซีแบบใส กระดาษคาร์บอน
กระดาษไข น้ายาลบกระดาษไข ลวดเย็บกระดาษ กาว แฟ้ม สมุดบัญชี
สมุดประวัตขิ ้าราชการ แบบพิมพ์ ชอล์ก ผ้าสาลี แปรงลบกระดาน ตรายาง ซอง
ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ น้ามัน
ไข ขี้ผึ้ง ขาตั้ง(กระดานดา) ที่ถูพื้น ตะแกรงวางเอกสาร น้าดื่มสาหรับบริการ
ประชาชนในสานักงาน เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ
กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ์ แผงปิดประกาศ กระดานดารวม
ถึงไวท์บอร์ด แผ่นป้ายชื่อสานักงานหรือหน่วยงาน แผ่นป้ายจราจรหรือแผ่นป้าย
ต่างๆ มู่ลี่ ม่านปรับแสง(ต่อผืน) พรม(ต่อผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน

กองสวัสดิการสังคม

แผนงานสังคมสงเคราะห์

30,000

-

-

เฉพาะเจาะจง

7

ซ่อมแซมตามรายการ
ของงานทั่วไปเกี่ยวกับ
งานสังคมสงเคราะห์

งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

งบดาเนินงาน / หมวดค่าใช้สอย

กองสวัสดิการสังคม

แผนงานสังคมสงเคราะห์

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างในการ

30,000

-

-

เฉพาะเจาะจง

7

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ

งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

สานักงานของกองสวัสดิการสังคม

งบดาเนินงาน / หมวดค่าวัสดุ

ตามแผนงานสังคมสงเคราะห์
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แบบ ผด.2
ลาดับที่

73

74

75

ช่วงเวลา
รายการ / จานวน (หน่วย)
ที่ต้องเริ่มจัดหา
(ต่อ)
เครื่องคานวณเลข (Calculator) หีบเหล็กเก็บเงิน พระพุทธรูปพระบรมรูป
จาลอง แผงกั้นห้อง (Partition) กระเป๋า ฯลฯ
ต.ค.61 - ก.ย.62 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
เพื่อจ่ายเป็นค่าฟิวส์ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า
ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอดวิทยุทรานซิตเตอร์และชิ้นส่วนวิทยุ
ลูกถ้วยสายอากาศ รีซีสเตอร์ มูฟวิ่งคอยส์ คอนเดนเซอร์ ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ์ เบรกเกอร์ สายอากาศหรือเสาอากาศสาหรับวิทยุ
เครื่องรับโทรทัศน์ จานรับสัญญาณดาวเทียม โคมไฟฟ้าพร้อมขาหรือก้าน
หม้อแปลงไฟฟ้า (Step Up , Step Down) ลาโพง ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน
ผังแสดงวงจรต่างๆแผงบังคับทางไฟ ไฟฉายสปอตไลท์ หัวแร้งไฟฟ้า เครื่องวัด
ความต้านทานไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า
มาตรสาหรับตรวจวงจรไฟฟ้า เครื่องประจุไฟ เครื่องตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ
เครื่องสัญญาณเตือนภัย เครื่องจับสัญญาณดาวเทียมฯลฯ
ต.ค.61 - ก.ย.62 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กันและสี ฟิลม์ เมมโมรี่การ์ด
ฟิลม์ สไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร์ วีดโี อเทป แผ่นซีดี) รูปสีหรือ
ขาวดาที่ได้จากการล้าง อัด ขยาย ภาพถ่ายดาวเทียม ขาตั้งกล้อง ขาตั้งเขียนภาพ
กล่องและระวิงใส่ฟิลม์ ภาพยนต์ เครื่องกรอเทป เลนส์ซูม กระเป๋าใส่กล้องถ่ายรูป
ฯลฯ
ต.ค.61 - ก.ย.62 วัสดุคอมพิวเตอร์
เพื่อจ่ายเป็นค่า
- อุปกรณ์บันทึกข้อมูล (Diskette, Floppy Disk, Removable Disk,
Compact Disc, Digital Video Disc, Flash Drive)
- เทปบันทึกข้อมูล (Reel Magnettic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape)
- หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สาหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์

เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
เจ้าของเงิน แผนงาน / งาน / โครงการ จานวน (บาท) ประเภท จานวน (บาท)
หน่วยงาน

กองสวัสดิการสังคม

กองสวัสดิการสังคม

แผนงานสังคมสงเคราะห์

5,000

-

-

วิธีจัดหา

กาหนด
ส่งมอบ (วัน)

หมายเหตุ

เฉพาะเจาะจง

7

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุที่จาเป็น

งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

ในการจัดซื้อตามความเหมาะสม

งบดาเนินงาน / หมวดค่าวัสดุ

ในงานกองสวัสดิการ
หมวดค่าวัสดุ

แผนงานสังคมสงเคราะห์

3,000

-

-

เฉพาะเจาะจง

7

ตามแผนงานตามความ
เหมาะสม

งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

งบดาเนินงาน / หมวดค่าวัสดุ

กองสวัสดิการสังคม

แผนงานสังคมสงเคราะห์

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างซื้อวัสดุ

15,000

-

-

เฉพาะเจาะจง

7

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย

งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

ในการจัดซือ้ วัสดุคอมพิวเตอร์

งบดาเนินงาน / หมวดค่าวัสดุ

ในส่วนที่จาเป็นของงาน
ตามรายการ

22/28

แบบ ผด.2
ลาดับที่

76

หน่วยงาน
ช่วงเวลา
เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
กาหนด
รายการ / จานวน (หน่วย)
วิธีจัดหา
หมายเหตุ
เจ้าของเงิน แผนงาน / งาน / โครงการ จานวน (บาท) ประเภท จานวน (บาท)
ที่ต้องเริ่มจัดหา
ส่งมอบ (วัน)
(ต่อ)
- ตลับผงหมึกสาหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์
- แผ่นกรองแสง
- กระดาษต่อเนื่อง
- สายเคเบิล
- แผงแป้นอักขระ หรือแป้นพิมพ์ (Key Board)
- เมนบอร์ด (Main Board)
- เมมโมรี่ชิป (Memory Chip) เช่น RAM
- คัตชีทฟีดเตอร์ (Cut Sheet Feeder)
- เมาส์ (Mouse)
- พรินเตอร์สวิตชิ่งบ๊อกซ์ (Printer Switching Box)
- เครื่องกระจายสัญญาณ ( Hub)
- แผ่นวงจรอิเลคทรอนิกส์ (Card) เช่น Ethernet Card, Lan Card,
Anti virus Card, Sound Card) เป็นต้น
- เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ เช่น แบบดิสเกตต์ (Diskette)
แบบฮาร์ดดิสต์ (Hard Disk) แบบซีดรี อม ( CD-ROM ) แบบออพติคอล
(Optical) เป็นต้น
- เครื่องอ่านข้อมูลแบบซีดรี อม (CD-ROM)
- โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟแวร์ที่มีราคาหน่วยหนึ่งไม่เกิน 20,000 บาท
ฯลฯ
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานักงาน
ต.ค.61 - ก.ย.62 เก้าอี้ทางาน
กองสวัสดิการสังคม
แผนงานสังคมสงเคราะห์
2,500
เฉพาะเจาะจง
7
เพื่อจัดซื้อเก้าอี้ของพนักงาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ทางาน จานวน 1 ตัว
งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์
เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกาหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของสานักงบประมาณ
งบลงทุน/หมวดค่าครุภัณฑ์
แต่มีความจาเป็นต้องจัดหาเพื่อความสะดวกและเหมาะสมในการใช้งาน

23/28

แบบ ผด.2
ลาดับที่
77

78

79

80

81

82

หน่วยงาน
ช่วงเวลา
เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
กาหนด
รายการ / จานวน (หน่วย)
วิธีจัดหา
หมายเหตุ
เจ้าของเงิน แผนงาน / งาน / โครงการ จานวน (บาท) ประเภท จานวน (บาท)
ที่ต้องเริ่มจัดหา
ส่งมอบ (วัน)
ต.ค.61 - ก.ย.62 โต๊ะทางานพร้อมเก้าอี้ทางาน
กองสวัสดิการสังคม
แผนงานสังคมสงเคราะห์
6,000
เฉพาะเจาะจง
7
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทางานพร้อมเก้าอี้ทางาน จานวน 1 ชุด
งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์
โต๊ะพร้อมเก้าอี้ของพนักงาน
เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกาหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของสานักงบประมาณ
งบลงทุน/หมวดค่าครุภัณฑ์
แต่มีความจาเป็นต้องจัดหาเพื่อความสะดวกและเหมาะสมในการใช้งาน
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ต.ค.61 - ก.ย.62 โครงการ/กิจกรรมภายใต้ศูนย์พัฒนาครอบครัวตาบลโคราช
กองสวัสดิการสังคม แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน
20,000
เฉพาะเจาะจง
7
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทาโครงการ/กิจกรรมภายใต้ศนู ย์พัฒนา
งานส่งเสริมและสนับสนุนความ
ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่
ครอบครัวตาบลโคราช
เข้มแข็งของชุมชน/งบดาเนินงาน/หมวดค่าใช้สอย
ค่าวิทยากร/ค่าวัสดุอุปกรณ์
ค่าป้าย
ต.ค.61 - ก.ย.62 โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพในชุมชน
กองสวัสดิการสังคม แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน
30,000
เฉพาะเจาะจง
7
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทาโครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพในชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความ
ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่
เข้มแข็งของชุมชน/งบดาเนินงาน
ค่าวิทยากร/ค่าวัสดุอุปกรณ์
หมวดค่าใช้สอย
ค่าป้าย
ต.ค.61 - ก.ย.62 โครงการหน้าบ้านน่ามองตาบลโคราช
กองสวัสดิการสังคม แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน
20,000
เฉพาะเจาะจง
7
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทาโครงการหน้าบ้านน่ามองตาบลโคราช
งานส่งเสริมและสนับสนุนความ
ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่
เข้มแข็งของชุมชน/งบดาเนินงาน
ค่าวิทยากร/ค่าวัสดุอุปกรณ์
หมวดค่าใช้สอย
ค่าป้าย
ต.ค.61 - ก.ย.62 โครงการอบรมกลุ่มพัฒนาสตรีและแม่บ้านในชุมชน
กองสวัสดิการสังคม แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน
30,000
เฉพาะเจาะจง
7
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทาโครงการกลุ่มพัฒนาสตรีและแม่บ้านในชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความ
ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่
เข้มแข็งของชุมชน/งบดาเนินงาน
ค่าวิทยากร/ค่าวัสดุอุปกรณ์
หมวดค่าใช้สอย
ค่าป้าย
ต.ค.61 - ก.ย.62 โครงการอบรมเยาวชนรุ่นใหม่ห่างไกลยาเสพติด
กองสวัสดิการสังคม แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน
30,000
เฉพาะเจาะจง
7
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทาโครงการอบรมเยาวชนรุ่นใหม่ห่างไกล
งานส่งเสริมและสนับสนุนความ
ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่
ยาเสพติดตาบลโคราช
เข้มแข็งของชุมชน/งบดาเนินงาน
ค่าวิทยากร/ค่าวัสดุอุปกรณ์
หมวดค่าใช้สอย
ค่าป้าย
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แบบ ผด.2
ลาดับที่

83

ช่วงเวลา
ที่ต้องเริ่มจัดหา

รายการ / จานวน (หน่วย)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ต.ค.61 - ก.ย.62 โครงการอบรมชวนเด็กเข้าวัดฟังธรรม
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทาโครงการอบรมชวนเด็กเข้าวัดฟังธรรม

เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
เจ้าของเงิน แผนงาน / งาน / โครงการ จานวน (บาท) ประเภท จานวน (บาท)
หน่วยงาน

กองสวัสดิการสังคม

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม

20,000

-

-

วิธีจัดหา

กาหนด
ส่งมอบ (วัน)

หมายเหตุ

เฉพาะเจาะจง

7

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน

และนันทนาการ/งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่

งบดาเนินงาน/ค่าใช้สอย

ค่าวิทยากร/ค่าวัสดุอุปกรณ์

ค่าป้าย
84

85

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ต.ค.61 - ก.ย.62 โครงการฝึกอบรมเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทาโครงการฝึกอบรมเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อมตาบลโคราช
ต.ค.61 - ก.ย.62 โครงการรักษ์น้า รักษ์ดิน รักษ์ลาตะคอง ตามวิถชี ีวิตเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทาโครงการรักษ์น้า รักษ์ดนิ รักษ์ลาตะคอง ตามวิถีชีวิต
เศรษฐกิจพอเพียง

กองสวัสดิการสังคม

กองสวัสดิการสังคม

แผนงานการเกษตร/
งานอนุรักษ์แหล่งน้าและป่าไม้
งบดาเนินงาน/หมวดค่าใช้สอย
แผนงานการเกษตร/
งานอนุรักษ์แหล่งน้าและป่าไม้
งบดาเนินงาน/หมวดค่าใช้สอย

30,000

-

-

เฉพาะเจาะจง

7

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน

ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่
ค่าวิทยากร/ค่าวัสดุอุปกรณ์/ค่าป้าย

20,000

-

-

เฉพาะเจาะจง

7

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน

ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่
ค่าวิทยากร/ค่าวัสดุอุปกรณ์

ค่าป้าย ค่าปุ๋ย ค่าต้นไม้
86

87

ค่าใช้สอย
ต.ค.61 - ก.ย.62 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
กองช่าง
แผนงานเคหะและชุมชน
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร / ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ /
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
ค่าซักฟอก / ค่ากาจัดสิ่งปฏิกูล / ค่าระวางรถบรรทุก / ค่าเช่าทรัพย์สนิ /
งบดาเนินงาน/หมวดค่าใช้สอย
ค่าโฆษณาและเผยแพร่ / ค่าธรรมเนียมต่างๆ / ค่าเบี้ยประกัน / ค่าใช้จ่ายในการ
ดาเนินคดีตามคาพิพากษา / ค่าจ้างเหมาบริการ / ค่าติดตั้งไฟฟ้า / ค่าติดตั้ง
ประปา/ ค่าติดตั้งโทรศัพท์/ เครื่องรับสัญญาณต่างๆ ฯลฯ
รายจ่ายเกีย่ วเนือ่ งกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆแบ่งเป็น
ต.ค.61 - ก.ย.62 ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
กองช่าง
แผนงานเคหะและชุมชน
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สนิ เพื่อให้สามารถใช้งานได้
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
ตามปกติ เป็นค่าจ้างเหมาแรงงาน / ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการซ่อมแซม
งบดาเนินงาน/หมวดค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ

150,000

-

-

เฉพาะเจาะจง

31

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา
ค่าวัสดุ และเอกสารต่างๆ

200,000

-

-

เฉพาะเจาะจง

7

ค่าแรงจ้าง งานซ่อมแซมต่างๆ
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แบบ ผด.2
ลาดับที่
88

89

ช่วงเวลา
รายการ / จานวน (หน่วย)
ที่ต้องเริ่มจัดหา
ต.ค.61 - ก.ย.62 วัสดุสานักงาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าโต๊ะต่างๆ เก้าอี้ตา่ งๆ ตู้ตา่ งๆ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา
ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป เป๊ก เข็มหมุด เทปพีวีซีแบบใส กระดาษคาร์บอน
กระดาษไข น้ายาลบกระดาษไข ลวดเย็บกระดาษ กาว แฟ้ม สมุดบัญชี
สมุดประวัตขิ ้าราชการ แบบพิมพ์ ชอล์ก ผ้าสาลี แปรงลบกระดาน ตรายาง ซอง
ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ น้ามัน ไข
ขี้ผึ้ง ขาตั้ง(กระดานดา) ที่ถูพื้น ตะแกรงวางเอกสาร น้าดื่มสาหรับบริการ
ประชาชนในสานักงาน เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ
กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ์ แผงปิดประกาศ กระดานดารวม
ถึงไวท์บอร์ด แผ่นป้ายชื่อสานักงานหรือหน่วยงาน แผ่นป้ายจราจรหรือแผ่นป้าย
ต่างๆ มู่ลี่ ม่านปรับแสง(ต่อผืน) พรม(ต่อผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน
เครื่องคานวณเลข (Calculator) หีบเหล็กเก็บเงิน พระพุทธรูปพระบรมรูปจาลอง
แผงกั้นห้อง (Partition) กระเป๋า ฯลฯ
ต.ค.61 - ก.ย.62 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
เพื่อจ่ายเป็นค่าฟิวส์ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า
ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอดวิทยุทรานซิตเตอร์และชิ้นส่วนวิทยุ
ลูกถ้วยสายอากาศ รีซีสเตอร์ มูฟวิ่งคอยส์ คอนเดนเซอร์ ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ์ เบรกเกอร์ สายอากาศหรือเสาอากาศสาหรับวิทยุ
เครื่องรับโทรทัศน์ จานรับสัญญาณดาวเทียม โคมไฟฟ้าพร้อมขาหรือก้าน
หม้อแปลงไฟฟ้า (Step Up , Step Down) ลาโพง ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน
ผังแสดงวงจรต่างๆแผงบังคับทางไฟ ไฟฉายสปอตไลท์ หัวแร้งไฟฟ้า เครื่องวัด
ความต้านทานไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า
มาตรสาหรับตรวจวงจรไฟฟ้า เครื่องประจุไฟ เครื่องตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ
เครื่องสัญญาณเตือนภัย เครื่องจับสัญญาณดาวเทียมฯลฯ

เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
กาหนด
วิธีจัดหา
หมายเหตุ
เจ้าของเงิน แผนงาน / งาน / โครงการ จานวน (บาท) ประเภท จานวน (บาท)
ส่งมอบ (วัน)
กองช่าง
แผนงานเคหะและชุมชน
20,000
เฉพาะเจาะจง
7
ทดแทนของเดิมที่ชารุด
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
เสียหายและหมดไป
งบดาเนินงาน/หมวดค่าวัสดุ
หน่วยงาน

กองช่าง

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบดาเนินงาน/หมวดค่าวัสดุ

200,000

-

-

เฉพาะเจาะจง

7

งานซ่อมแซมอุปกรณ์
ไฟฟ้า เปลี่ยนใหม่แทน
ของเดิม
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แบบ ผด.2
ลาดับที่
90

91

92

93

94

ช่วงเวลา
รายการ / จานวน (หน่วย)
ที่ต้องเริ่มจัดหา
ต.ค.61 - ก.ย.62 วัสดุกอ่ สร้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าไม้ตา่ งๆ น้ามันทาไม้ ทินเนอร์ สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต์
ปูนขาว ทราย อิฐหรือซีเมนต์บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู ค้อน คีม
ชะแลง จอบ เสียม สิ่ว ขวาน เลื่อย กบไสไม้ เหล็กเส้น เครื่องวัดขนาดเล็ก
เช่น ตลับเมตร ลูกดิ่ง ท่อน้าบาดาล ท่อน้าและอุปกรณ์ประปา ท่อต่างๆ โถส้วมอ้างล้างมือ ราวพาดผ้า ฯลฯ
ต.ค.61 - ก.ย.62 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
เพื่อจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ เพลา ตลับลูกปืน
น้ามันเบรก อานจักรยาน หัวเทียน ไขควง นอตและสกรู กระจกมองข้างรถยนต์
หม้อน้ารถยนต์ กันชนรถยนต์ เบาะรถยนต์ ฟิลม์กรองแสง เข็มขัดนิรภัย แม่แรง
กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คีมล็อค ล็อคเกียร์ ล็อคคลัตซ์ กระจกโค้งมน
ล็อคพวงมาลัย สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร ฯลฯ
ต.ค.61 - ก.ย.62 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ามันดีเซล น้ามันก๊าด น้ามันเบนซิน น้ามันเตา ถ่าน ก๊าส
แก๊สหุงต้ม น้ามันจารบี น้ามันเครื่อง ฯลฯ
ต.ค.61 - ก.ย.62 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กันและสี ฟิลม์ เมมโมรี่การ์ด
ฟิลม์ สไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร์ วีดโี อเทป แผ่นซีดี) รูปสีหรือ
ขาวดาที่ได้จากการล้าง อัด ขยาย ภาพถ่ายดาวเทียม ขาตั้งกล้อง ขาตั้งเขียนภาพ
กล่องและระวิงใส่ฟิลม์ ภาพยนต์ เครื่องกรอเทป เลนส์ซูม กระเป๋าใส่กล้องถ่ายรูป
ฯลฯ
ต.ค.61 - ก.ย.62 วัสดุคอมพิวเตอร์
เพื่อจ่ายเป็นค่า
- อุปกรณ์บันทึกข้อมูล (Diskette, Floppy Disk, Removable Disk,
Compact Disc, Digital Video Disc, Flash Drive)

เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
กาหนด
วิธีจัดหา
หมายเหตุ
เจ้าของเงิน แผนงาน / งาน / โครงการ จานวน (บาท) ประเภท จานวน (บาท)
ส่งมอบ (วัน)
กองช่าง
แผนงานเคหะและชุมชน
100,000
เฉพาะเจาะจง
7
งานก่อสร้างซ่อมแซม
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
ซื้อใหม่ทดแทนของเดิม
งบดาเนินงาน/หมวดค่าวัสดุ
หน่วยงาน

กองช่าง

แผนงานเคหะและชุมชน

30,000

-

-

เฉพาะเจาะจง

7

ซ่อมแซมเปลี่ยนใหม่ใน
ส่วนของยานพาหนะ

50,000

-

-

เฉพาะเจาะจง

31

ใช้เติม/เปลี่ยนตาม
ระยะเวลา

3,000

-

-

เฉพาะเจาะจง

7

อุปกรณ์/งานล้างรูป
งานโครงการต่างๆ

10,000

-

-

เฉพาะเจาะจง

7

ใช้ในงานทาเอกสาร/

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบดาเนินงาน/หมวดค่าวัสดุ

กองช่าง

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบดาเนินงาน/หมวดค่าวัสดุ
แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบดาเนินงาน/หมวดค่าวัสดุ

กองช่าง

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบดาเนินงาน/หมวดค่าวัสดุ

และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
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แบบ ผด.2
ลาดับที่

95

หน่วยงาน
ช่วงเวลา
เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
กาหนด
รายการ / จานวน (หน่วย)
วิธีจัดหา
หมายเหตุ
เจ้าของเงิน แผนงาน / งาน / โครงการ จานวน (บาท) ประเภท จานวน (บาท)
ที่ต้องเริ่มจัดหา
ส่งมอบ (วัน)
- เทปบันทึกข้อมูล (Reel Magnettic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape)
(ต่อ)
- หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สาหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์
- ตลับผงหมึกสาหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์
- แผ่นกรองแสง
- กระดาษต่อเนื่อง
- สายเคเบิล
- แผงแป้นอักขระ หรือแป้นพิมพ์ (Key Board)
- เมนบอร์ด (Main Board)
- เมมโมรี่ชิป (Memory Chip) เช่น RAM
- คัตชีทฟีดเตอร์ (Cut Sheet Feeder)
- เมาส์ (Mouse)
- พรินเตอร์สวิตชิ่งบ๊อกซ์ (Printer Switching Box)
- เครื่องกระจายสัญญาณ ( Hub)
- แผ่นวงจรอิเลคทรอนิกส์ (Card) เช่น Ethernet Card, Lan Card,
Anti virus Card, Sound Card) เป็นต้น
- เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ เช่น แบบดิสเกตต์ (Diskette)
แบบฮาร์ดดิสต์ (Hard Disk) แบบซีดรี อม ( CD-ROM ) แบบออพติคอล
(Optical) เป็นต้น
- เครื่องอ่านข้อมูลแบบซีดรี อม (CD-ROM)
- โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟแวร์ที่มีราคาหน่วยหนึ่งไม่เกิน 20,000 บาท ฯลฯ
ค่าครุภัณฑ์
ต.ค.61 - ก.ย.62 ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
กองช่าง
แผนงานเคหะและชุมชน
10,000
เฉพาะเจาะจง
7
ซ่อมแซมรถยนต์ตาม
(รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
ระยะเวลา
เครื่องบิน เครื่องจักรกล ยานพาหนะ เป็นต้น ซี่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบารุงตามปกติ
เคหะและชุมชน/งบลงทุน/
หรือค่าซ่อมกลาง)
หมวดค่าครุภัณฑ์
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แบบ ผด.2
ลาดับที่

96

97

98

ช่วงเวลา
ที่ต้องเริ่มจัดหา

รายการ / จานวน (หน่วย)

ค่าใช้สอย
ต.ค.61 - ก.ย.62 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายแก่เอกชน นิตบิ ุคคลหรือ
บุคคลภายนอก เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธาณูปโภค
ต.ค.61 - ก.ย.62 โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว
390 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผวิ จราจรไม่น้อยกว่า 3,120 ตารางเมตร
พร้อมไหล่ทางหินคลุกเฉลี่ยด้านละ 1 เมตร หรือมีปริมาหินคลุกไม่น้อยกว่า
156 ลูกบาศก์เมตร พร้อมตีเส้นจราจรและงานป้ายจราจร ก่อสร้างตามแบบ
ที่อบต.กาหนด พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย ดาเนินการในท้องที่ หมู่ 8 บ้านกุดหิน
(สายสามแยกทางรถไฟ หมู่ 8 บ้านกุดหิน (สีกั๊ก) - สามแยก หมู่ 5 บ้านหัวบึง)
ต.ค.61 - ก.ย.62 ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดนิ และสิ่งก่อสร้าง

( ลงชื่อ )...............................................................
( นางสาวอารีย์ จงแผ่กลาง )
เจ้าหน้าที่

เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
เจ้าของเงิน แผนงาน / งาน / โครงการ จานวน (บาท) ประเภท จานวน (บาท)
หน่วยงาน

กองช่าง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน/
งบดาเนินงาน / หมวดค่าใช้สอย

92,295

-

-

วิธีจัดหา

กาหนด
ส่งมอบ (วัน)

หมายเหตุ

เฉพาะเจาะจง

60

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างออกแบบ

และควบคุมงานก่อสร้าง

กองช่าง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 2,051,000
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน/
งบลงทุน /
หมวดค่าที่ดนิ และสิ่งก่อสร้าง

-

-

E-bidding

90

ใช้ในการสัญจรไปมา

กองช่าง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน/
งบลงทุน /
หมวดค่าดินและสิ่งก่อสร้าง

-

-

เฉพาะเจาะจง

60

งานโครงสร้างพื้นฐาน

( ลงชื่อ )...............................................................
( นางองุ่น เพ็งสูงเนิน )
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

209,855

( ลงชื่อ )...............................................................
( นางสาวภิญโญ บุญโท )
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลโคราช

( ลงชื่อ )...............................................................
( นายสุชาติ ยาวิศษิ ฏ์ )
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลโคราช

