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แบบ ผด.2
ช่วงเวลา หน่วยงาน ก าหนด

ที่ต้องเริ่มจัดหา เจ้าของเงิน แผนงาน / งาน / โครงการ จ านวน (บาท) ประเภท จ านวน (บาท) ส่งมอบ (วัน)

ค่าใช้สอย ขออนุมัติจัดหา

1 ต.ค.59 - ก.ย.60 รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ  ส านักงานปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป 160,000       -  - ตกลงราคา 30 ตามความจ าเป็น

     เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร / ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ / งานบริหารทั่วไป/งบด าเนินงาน/ ตลอดปี

ค่าซักฟอก / ค่าก าจัดส่ิงปฏิกูล / ค่าระวางรถบรรทุก / ค่าเช่าทรัพย์สิน / หมวดค่าใช้สอย

ค่าโฆษณาและเผยแพร่ / ค่าธรรมเนียมต่างๆ / ค่าเบี้ยประกัน / ค่าใช้จ่ายในการ

ด าเนินคดีตามค าพิพากษา / ค่าจ้างเหมาบริการ / ค่าติดต้ังไฟฟ้า / ค่าติดต้ัง

ประปา/ ค่าติดต้ังโทรศัพท์/ เคร่ืองรับสัญญาณต่างๆ ฯลฯ (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้)

2 ต.ค.59 - ก.ย.60 รายจ่ายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ ส านักงานปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป 10,000         -  - ตกลงราคา 7

     เพื่อจ่ายค่ารับรอง (รายจ่ายในการรับรอง หรือเล้ียงรับรองขององค์กร งานบริหารทั่วไป/งบด าเนินงาน/

ปกครองส่วนท้องถิ่น) / พิธีเปิดอาคารต่างๆ / ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา / รัฐพิธี หมวดค่าใช้สอย

(ต้ังจ่ายจากเงินรายได้)

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ

3 ต.ค.59 - ก.ย.60 ค่าของรางวัลหรือเงินรางวัล ส านักงานปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป 3,000           -  - ตกลงราคา 7

     เพื่อจ่ายเป็นค่าของรางวัล หรือเงินรางวัล ในการจัดกิจกรรมต่างๆ งานบริหารทั่วไป/งบด าเนินงาน/

(ต้ังจ่ายจากรายได้) หมวดค่าใช้สอย

4 ต.ค.59 - ก.ย.60 ค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ัง (กรณีครบวาระ) ส านักงานปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป 600,000       -  - ตกลงราคา 7

     เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกต้ังสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน งานบริหารทั่วไป/งบด าเนินงาน/

ต าบล นายกองค์การบริหารส่วนต าบล(กรณีครบวาระ)(ต้ังจ่ายจากเงินรายได้) หมวดค่าใช้สอย

5 ต.ค.59 - ก.ย.60 ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกต้ัง (กรณีแทนต าแหน่งว่าง) ส านักงานปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป 50,000         -  - ตกลงราคา 7

     เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกต้ังสมาชิกสภาองค์การบริหาร งานบริหารทั่วไป/งบด าเนินงาน/

ส่วนต าบล นายกองค์การบริหารส่วนต าบล(กรณีแทนต าแหน่งวา่ง)(ต้ังจ่ายจากเงินรายได้) หมวดค่าใช้สอย

ล าดับที่ รายการ / จ านวน (หน่วย)
เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

วิธีจัดหา

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560

ขององค์การบรหิารส่วนต าบลโคราช  อ าเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา

หมายเหตุ
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แบบ ผด.2
ช่วงเวลา หน่วยงาน ก าหนด

ที่ต้องเริ่มจัดหา เจ้าของเงิน แผนงาน / งาน / โครงการ จ านวน (บาท) ประเภท จ านวน (บาท) ส่งมอบ (วัน)
ล าดับที่ รายการ / จ านวน (หน่วย)

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
วิธีจัดหา หมายเหตุ

6 ต.ค.59 - ก.ย.60 ค่าใช้จ่ายในการจัดท าส่ือประชาสัมพันธ์ อบต. ส านักงานปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป 50,000         -  - ตกลงราคา 7 ขออนุมัติจัดหา

     เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดท าส่ือประชาสัมพันธ์ของ อบต. (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้) งานบริหารทั่วไป/งบด าเนินงาน/ ตามความจ าเป็น

หมวดค่าใช้สอย ตลอดปี

7 ต.ค.59 - ก.ย.60 ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลัย ส านักงานปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป 5,000           -  - ตกลงราคา 7

     เพื่อจ่ายเป็นค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวงหรีดส าหรับพิธีการ งานบริหารทั่วไป/งบด าเนินงาน/

วันส าคัญต่างๆ ตามวาระและโอกาสที่จ าเป็นและมีความส าคัญ หมวดค่าใช้สอย

(ต้ังจ่ายจากเงินรายได้)

8 ต.ค.59 - ก.ย.60 โครงการ อบต.เคล่ือนที่ ส านักงานปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป 30,000         -  - ตกลงราคา 7

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

และต าบล (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้) หมวดค่าใช้สอย

9 ต.ค.59 - ก.ย.60 โครงการฝึกอบรมสัมนาและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ส านักงานปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป 300,000       -  - ตกลงราคา 7

ของผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. ผู้น าชุมชน พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง งานบริหารทั่วไป/งบด าเนินงาน/

ประจ าปี 2560 หมวดค่าใช้สอย

     เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดท าโครงการฝึกอบรมสัมนาและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. ผู้น าชุมชน พนักงาน

ส่วนต าบลและพนักงานจ้าง ประจ าปี 2560 (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้)

10 ต.ค.59 - ก.ย.60 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม ส านักงานปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป 100,000       -  - ตกลงราคา 7

     เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ งานบริหารทั่วไป/งบด าเนินงาน/

ตามปกติ  เป็นค่าจ้างเหมาแรงงาน / ค่าส่ิงของที่ซ้ือมาใช้ในการซ่อมแซม หมวดค่าใช้สอย

(ต้ังจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าวัสดุ

11 ต.ค.59 - ก.ย.60 วัสดุส านักงาน ส านักงานปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป 80,000         -  - ตกลงราคา 31

     เพื่อจ่ายเป็นค่าโต๊ะต่างๆ  เก้าอี้ต่างๆ ตู้ต่างๆ กระดาษ  หมึก  ดินสอ ปากกา งานบริหารทั่วไป/งบด าเนินงาน/

ไม้บรรทัด  ยางลบ  คลิป เป๊ก  เข็มหมุด  เทปพีวีซีแบบใส  กระดาษคาร์บอน หมวดค่าวัสดุ
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แบบ ผด.2
ช่วงเวลา หน่วยงาน ก าหนด

ที่ต้องเริ่มจัดหา เจ้าของเงิน แผนงาน / งาน / โครงการ จ านวน (บาท) ประเภท จ านวน (บาท) ส่งมอบ (วัน)
ล าดับที่ รายการ / จ านวน (หน่วย)

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
วิธีจัดหา หมายเหตุ

(ต่อ) กระดาษไข น้ ายาลบกระดาษไข ลวดเย็บกระดาษ กาว แฟ้ม สมุดบัญชี ขออนุมัติจัดหา

สมุดประวัติข้าราชการ แบบพิมพ์ ชอล์ก ผ้าส าลี  แปรงลบกระดาน ตรายาง ซอง ตามความจ าเป็น

ธงชาติ ส่ิงพิมพ์ที่ได้จากการซ้ือหรือจ้างพิมพ์ ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ น้ ามัน ตลอดปี

ไข ขี้ผ้ึง ขาต้ัง(กระดานด า) ที่ถูพื้น ตะแกรงวางเอกสาร น้ าด่ืมส าหรับบริการ

ประชาชนในส านักงาน เคร่ืองตัดโฟม เคร่ืองตัดกระดาษ เคร่ืองเย็บกระดาษ

กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ์ แผงปิดประกาศ กระดานด ารวม

ถึงไวท์บอร์ด แผ่นป้ายชื่อส านักงานหรือหน่วยงาน แผ่นป้ายจราจรหรือแผ่นป้าย

ต่างๆ มู่ล่ี ม่านปรับแสง(ต่อผืน) พรม(ต่อผืน) นาฬิกาต้ังหรือแขวน 

เคร่ืองค านวณเลข (Calculator) หีบเหล็กเก็บเงิน พระพุทธรูปพระบรมรูป

จ าลอง แผงกั้นห้อง (Partition) กระเป๋า ฯลฯ (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้)

12 ต.ค.59 - ก.ย.60 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ส านักงานปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป 100,000       -  - ตกลงราคา 7

     เพื่อจ่ายเป็นค่าฟิวส์  เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า  เทปพันสายไฟฟ้า  สายไฟฟ้า งานบริหารทั่วไป/งบด าเนินงาน/

ปล๊ักไฟฟ้า  สวิตซ์ไฟฟ้า  หลอดไฟฟ้า  หลอดวิทยุทรานซิตเตอร์และชิ้นส่วนวิทยุ หมวดค่าวัสดุ

ลูกถ้วยสายอากาศ รีซีสเตอร์  มูฟวิ่งคอยส์  คอนเดนเซอร์ ขาหลอด-

ฟลูออเรสเซนซ์ เบรกเกอร์  สายอากาศหรือเสาอากาศส าหรับวิทยุ 

เคร่ืองรับโทรทัศน์ จานรับสัญญาณดาวเทียม  โคมไฟฟ้าพร้อมขาหรือก้าน  

หม้อแปลงไฟฟ้า (Step Up , Step Down) ล าโพง ไมโครโฟน ขาต้ังไมโครโฟน 

ผังแสดงวงจรต่างๆแผงบังคับทางไฟ ไฟฉายสปอตไลท์ หัวแร้งไฟฟ้า เคร่ืองวัด

ความต้านทานไฟฟ้า เคร่ืองวัดกระแสไฟฟ้า เคร่ืองวัดแรงดันไฟฟ้า 

มาตรส าหรับตรวจวงจรไฟฟ้า เคร่ืองประจุไฟ เคร่ืองตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ 

เคร่ืองสัญญาณเตือนภัย เคร่ืองจับสัญญาณดาวเทียมฯลฯ (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้)

13 ต.ค.59 - ก.ย.60 วัสดุงานบ้านงานครัว ส านักงานปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป 30,000         -  - ตกลงราคา 7

     เพื่อจ่ายเป็นค่าแปรง  ไม้กวาด  เข่ง  มุ้ง ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน หมอน งานบริหารทั่วไป/งบด าเนินงาน/

ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ ถ้วยชาม ช้อนส้อม แก้วน้ าจานรอง กระจกเงา น้ าจืดที่ซ้ือจาก หมวดค่าวัสดุ
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แบบ ผด.2
ช่วงเวลา หน่วยงาน ก าหนด

ที่ต้องเริ่มจัดหา เจ้าของเงิน แผนงาน / งาน / โครงการ จ านวน (บาท) ประเภท จ านวน (บาท) ส่งมอบ (วัน)
ล าดับที่ รายการ / จ านวน (หน่วย)

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
วิธีจัดหา หมายเหตุ

(ต่อ) เอกชน ถาด โอ่งน้ า ที่นอน มีด กระโถน เตาไฟฟ้า เตาน้ ามัน เตารีด เคร่ืองบด ขออนุมัติจัดหา

อาหาร เคร่ืองตีไข่ไฟฟ้า เคร่ืองปิ้งขนมปัง กระทะไฟฟ้า หม้อไฟฟ้า รวมถึงหม้อ ตามความจ าเป็น

หุงข้าวไฟฟ้า กระติกน้ าร้อน กระติกน้ าแข็ง  ถังแก๊ส ไมโครเวฟ ฯลฯ ตลอดปี

(ต้ังจ่ายจากเงินรายได้)

14 ต.ค.59 - ก.ย.60 วัสดุก่อสร้าง ส านักงานปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป 10,000         -  - ตกลงราคา 7

     เพื่อจ่ายเป็นค่าไม้ต่างๆ น้ ามันทาไม้  ทินเนอร์  สี  แปรงทาสี  ปูนซีเมนต์ งานบริหารทั่วไป/งบด าเนินงาน/

ปูนขาว  ทราย  อิฐหรือซีเมนต์บล็อก  กระเบื้อง  สังกะสี  ตะปู  ค้อน  คีม หมวดค่าวัสดุ

ชะแลง  จอบ  เสียม  ส่ิว  ขวาน  เล่ือย  กบไสไม้  เหล็กเส้น  เคร่ืองวัดขนาดเล็ก

เช่น ตลับเมตร ลูกด่ิง ท่อน้ าบาดาล ท่อน้ าและอุปกรณ์ประปา ท่อต่างๆ โถส้วม-

อ้างล้างมือ ราวพาดผ้า ฯลฯ (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้)

15 ต.ค.59 - ก.ย.60 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง ส านักงานปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป 80,000         -  - ตกลงราคา 7

     เพื่อจ่ายเป็นค่าแบตเตอร่ี  ยางนอก  ยางใน  สายไมล์ เพลา ตลับลูกปืน งานบริหารทั่วไป/งบด าเนินงาน/

น้ ามันเบรก อานจักรยาน หัวเทียน ไขควง นอตและสกรู กระจกมองข้างรถยนต์ หมวดค่าวัสดุ

หม้อน้ ารถยนต์ กันชนรถยนต์ เบาะรถยนต์ ฟิลม์กรองแสง เข็มขัดนิรภัย แม่แรง

กุญแจปากตาย กุญแจเล่ือน คีมล็อค ล็อคเกียร์ ล็อคคลัตซ์ กระจกโค้งมน

ล็อคพวงมาลัย สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร ฯลฯ

(ต้ังจ่ายจากเงินรายได้)

16 ต.ค.59 - ก.ย.60 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน ส านักงานปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป 120,000       -  - ตกลงราคา 31

     เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ ามันดีเซล  น้ ามันก๊าด น้ ามันเบนซิน  น้ ามันเตา ถ่าน ก๊าส งานบริหารทั่วไป/งบด าเนินงาน/

แก๊สหุงต้ม  น้ ามันจารบี น้ ามันเคร่ือง ฯลฯ (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้) หมวดค่าวัสดุ

17 ต.ค.59 - ก.ย.60 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ส านักงานปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป 10,000         -  - ตกลงราคา 7

     เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษเขียนโปสเตอร์  พู่กันและสี  ฟิล์ม  เมมโมร่ีการ์ด งานบริหารทั่วไป/งบด าเนินงาน/

ฟิล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร์ วีดีโอเทป แผ่นซีดี) รูปสีหรือ หมวดค่าวัสดุ

ขาวด าที่ได้จากการล้าง อัด ขยาย ภาพถ่ายดาวเทียม ขาต้ังกล้อง ขาต้ังเขียนภาพ
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แบบ ผด.2
ช่วงเวลา หน่วยงาน ก าหนด

ที่ต้องเริ่มจัดหา เจ้าของเงิน แผนงาน / งาน / โครงการ จ านวน (บาท) ประเภท จ านวน (บาท) ส่งมอบ (วัน)
ล าดับที่ รายการ / จ านวน (หน่วย)

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
วิธีจัดหา หมายเหตุ

(ต่อ) กล่องและระวิงใส่ฟิล์มภาพยนต์ เคร่ืองกรอเทป เลนส์ซูม กระเป๋าใส่กล้องถ่ายรูป ขออนุมัติจัดหา

ฯลฯ (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้) ตามความจ าเป็น

18 ต.ค.59 - ก.ย.60 วัสดุคอมพิวเตอร์ ส านักงานปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป 50,000         -  - ตกลงราคา 7 ตลอดปี

     เพื่อจ่ายเป็นค่า งานบริหารทั่วไป/งบด าเนินงาน/

 - อุปกรณ์บันทึกข้อมูล (Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, หมวดค่าวัสดุ

   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)

 - พรินเตอร์สวิตชิ่งบ๊อกซ์ (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
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แบบ ผด.2
ช่วงเวลา หน่วยงาน ก าหนด

ที่ต้องเริ่มจัดหา เจ้าของเงิน แผนงาน / งาน / โครงการ จ านวน (บาท) ประเภท จ านวน (บาท) ส่งมอบ (วัน)
ล าดับที่ รายการ / จ านวน (หน่วย)

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
วิธีจัดหา หมายเหตุ

(ต่อ)  - เคร่ืองอ่านข้อมูลแบบซีดีรอม (CD-ROM) ขออนุมัติจัดหา

 - โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟแวร์ที่มีราคาหน่วยหนึ่งไม่เกิน 20,000 บาท ตามความจ าเป็น

   ฯลฯ (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้) ตลอดปี

19 ต.ค.59 - ก.ย.60 วัสดุอื่นๆ ส านักงานปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป 10,000         -  - ตกลงราคา 7

     เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่ไม่เข้าลักษณะและประเภทตามระเบียบ งานบริหารทั่วไป/งบด าเนินงาน/

วิธีการงบประมาณ (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้) หมวดค่าวัสดุ

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ส านักงาน

20 ต.ค.59 - ก.ย.60 เคร่ืองเคลือบบัตร ส านักงานปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป 10,000         -  - ตกลงราคา 7

    เพื่อจา่ยเป็นค่าจดัซ้ือเคร่ืองเคลือบบัตร จ านวน 1 เคร่ือง มคุีณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ งานบริหารทั่วไป/งบลงทุน/

 - ตัวเคร่ืองผลิตจากเหล็ก หมวดค่าครุภัณฑ์

 - เคลือบได้ทั้งร้อนและเย็น

 - มีระบบเคลือบภาพถ่ายโดยไม่มีฟองอากาศ

 - ความเร็วในการเคลือบไม่น้อยกว่า 650 มม./นาที

 - ปรับอุณภูมิได้สูงสุด 100-160 องศาเซลเซียส

(ครุภัณฑ์นอกมาตรฐานเพื่อความสะดวกและเหมาะสมในการใช้งาน) 

(ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

21 ต.ค.59 - ก.ย.60 ตู้เหล็กส าหรับเก็บเอกสารแบบบานเล่ือนกระจก ส านักงานปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป 5,000           -  - ตกลงราคา 7

    เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือตู้เหล็กส าหรับเก็บเอกสารแบบบานเล่ือนกระจก งานบริหารทั่วไป/งบลงทุน/

ขนาด 5 ฟุต จ านวน 1 หลัง (ครุภัณฑ์นอกมาตรฐานเพื่อความสะดวกและ หมวดค่าครุภัณฑ์

เหมาะสมในการใช้งาน) (ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
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แบบ ผด.2
ช่วงเวลา หน่วยงาน ก าหนด

ที่ต้องเริ่มจัดหา เจ้าของเงิน แผนงาน / งาน / โครงการ จ านวน (บาท) ประเภท จ านวน (บาท) ส่งมอบ (วัน)
ล าดับที่ รายการ / จ านวน (หน่วย)

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
วิธีจัดหา หมายเหตุ

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ขออนุมัติจัดหา

22 ต.ค.59 - ก.ย.60 ตู้เหล็กเก็บเคร่ืองมือแบบมีล้อเล่ือน ส านักงานปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป 25,000         -  - ตกลงราคา 7 ตามความจ าเป็น

    เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือตู้เหล็กเก็บเคร่ืองมือแบบมีล้อเล่ือน จ านวน 1 ตู้ งานบริหารทั่วไป/งบลงทุน/ ตลอดปี

มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้ หมวดค่าครุภัณฑ์

 - ติดล้อ

 - มี 2 บาน ประตู

 - กว้าง 75 เซนติเมตร ลึก 60 เซนติเมตร สูง 145 เซนติเมตร

 - ด้านในแบ่งเป็นชั้น อย่างน้อย 3 ชั้น

(ครุภัณฑ์นอกมาตรฐานเพื่อความสะดวกและเหมาะสมในการใช้งาน) 

(ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

23 ต.ค.59 - ก.ย.60 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ส านักงานปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป 50,000         -  - ตกลงราคา 7

     รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบ ารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ ่เช่น งานบริหารทั่วไป/งบลงทุน/

เคร่ืองบิน เคร่ืองจักรกล ยานพาหนะ เป็นต้น ซ่ึงไม่รวมถึงค่าซ่อมบ ารุงตามปกติ หมวดค่าครุภัณฑ์

หรือค่าซ่อมกลาง (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้)

24 ต.ค.59 - ก.ย.60 รายจ่ายอ่ืน ส านักงานปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป 20,000         -  - ตกลงราคา 30

     เพื่อจ่ายเป็นค่าประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานประจ าปี งานบริหารทั่วไป/งบรายจ่ายอื่น/

(ต้ังจ่ายจากเงินรายได้) หมวดรายจ่ายอื่น

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ

25 ต.ค.59 - ก.ย.60 ค่าใช้จ่ายส าหรับทีมกู้ภัยประจ าต าบลโคราช ส านักงานปลัด แผนงานการรักษาความสงบภายใน 10,000         -  - ตกลงราคา 7

     เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรมของทีมกู้ภัยต าบลโคราช งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

(ต้ังจ่ายจากเงินรายได้) และระงับอัคคีภัย/งบด าเนินงาน/
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แบบ ผด.2
ช่วงเวลา หน่วยงาน ก าหนด

ที่ต้องเริ่มจัดหา เจ้าของเงิน แผนงาน / งาน / โครงการ จ านวน (บาท) ประเภท จ านวน (บาท) ส่งมอบ (วัน)
ล าดับที่ รายการ / จ านวน (หน่วย)

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
วิธีจัดหา หมายเหตุ

26 ต.ค.59 - ก.ย.60 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ส านักงานปลัด แผนงานการรักษาความสงบภายใน 30,000         -  - ตกลงราคา 7 ขออนุมัติจัดหา

     เพื่อจ่ายเป็นค่ารณรงค์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในช่วงเทศกาลปีใหม่ งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ตามความจ าเป็น

สงกรานต์ เช่น ค่าวัสดุ/อุปกรณ์/ป้าย/ค่าตอบแทน/ผู้ปฏิบัติงานและอื่นๆ ที่เข้า และระงับอัคคีภัย/งบด าเนินงาน/ ตลอดปี

ลักษณะรายจ่ายหมวดนี้ (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้) หมวดค่าใช้สอย

27 ต.ค.59 - ก.ย.60 โครงการฝึกอบรมจัดต้ังและทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ส านักงานปลัด แผนงานการรักษาความสงบภายใน 150,000       -  - ตกลงราคา 7

     เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดฝึกอบรมจัดต้ังและทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัย งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

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

หมวดค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ

28 ต.ค.59 - ก.ย.60 วัสดุส านักงาน ส านักงานปลัด แผนงานการรักษาความสงบภายใน 10,000         -  - ตกลงราคา 7

     เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือถ่านไฟฉาย ฯลฯ (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้) งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

และระงับอัคคีภัย/งบด าเนินงาน/

หมวดค่าวัสดุ

29 ต.ค.59 - ก.ย.60 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ส านักงานปลัด แผนงานการรักษาความสงบภายใน 20,000         -  - ตกลงราคา 7

     เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือแบตเตอร่ีเคร่ืองวิทยุส่ือสาร ของอบต.โคราช ฯลฯ งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

(ต้ังจ่ายจากเงินรายได้) และระงับอัคคีภัย/งบด าเนินงาน/

หมวดค่าวัสดุ

30 ต.ค.59 - ก.ย.60 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง ส านักงานปลัด แผนงานการรักษาความสงบภายใน 50,000         -  - ตกลงราคา 7

     เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือกระจกโค้งมน เพื่อติดต้ังภายในต าบลโคราช งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

(ต้ังจ่ายจากเงินรายได้) และระงับอัคคีภัย/งบด าเนินงาน/

หมวดค่าวัสดุ
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แบบ ผด.2
ช่วงเวลา หน่วยงาน ก าหนด

ที่ต้องเริ่มจัดหา เจ้าของเงิน แผนงาน / งาน / โครงการ จ านวน (บาท) ประเภท จ านวน (บาท) ส่งมอบ (วัน)
ล าดับที่ รายการ / จ านวน (หน่วย)

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
วิธีจัดหา หมายเหตุ

31 ต.ค.59 - ก.ย.60 วัสดุเคร่ืองดับเพลิง ส านักงานปลัด แผนงานการรักษาความสงบภายใน 20,000         -  - ตกลงราคา 7 ขออนุมัติจัดหา

     เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองดับเพลิง เติมสารเคมีเคร่ืองดับเพลิง งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ตามความจ าเป็น

(ต้ังจ่ายจากเงินรายได้) และระงับอัคคีภัย/งบด าเนินงาน/ ตลอดปี

หมวดค่าวัสดุ

32 ต.ค.59 - ก.ย.60 วัสดุอื่นๆ ส านักงานปลัด แผนงานรักษาความสงบภายใน 25,000         -  - ตกลงราคา 7

     เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานประจ าศูนย์ งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

อปพร. อบต.โคราช เช่น แผงเหล็กกั้นจราจร เส้ือกั๊กจราจรสะท้อนแสง ฯลฯ และระงับอัคคีภัย/งบด าเนินงาน/

(ต้ังจ่ายจากเงินรายได้) หมวดค่าวัสดุ

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ

33 ต.ค.59 - ก.ย.60 โครงการคัดแยกขยะชุมชนครบวงจร ส านักงานปลัด แผนงานสาธารณสุข 100,000       -  - ตกลงราคา 7

     เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการคัดแยกขยะชุมชนครบวงจร งานบริการสาธารณสุขและ

(ต้ังจ่ายจากเงินรายได้) งานสาธารณสุขอื่น/งบด าเนินงาน

หมวดค่าใช้สอย

34 ต.ค.59 - ก.ย.60 โครงการป้องกันโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ ส านักงานปลัด แผนงานสาธารณสุข 15,000         -  - ตกลงราคา 7

    เพือ่จา่ยเปน็ค่าใช้จา่ยตามโครงการปอ้งกนัโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อที่เกดิขึน้ งานบริการสาธารณสุขและ

ในพื้นที่ต าบลโคราช เช่น โรคไข้เลือดออก โรคไข้หวัดใหญ ่โรคไข้หวัดนก งานสาธารณสุขอื่น/งบด าเนินงาน

โรคไข้หวัด 2009 เป็นต้น (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้) หมวดค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ

35 ต.ค.59 - ก.ย.60 วัสดุงานบ้านงานครัว ส านักงานปลัด แผนงานสาธารณสุข 100,000       -  - ตกลงราคา 7

     เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือถังขยะให้หมู่บ้าน หมู่ที่ 1 - 8 ต าบลโคราช งานบริการสาธารณสุขและ

(ต้ังจ่ายจากเงินรายได้) งานสาธารณสุขอื่น/งบด าเนินงาน
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แบบ ผด.2
ช่วงเวลา หน่วยงาน ก าหนด

ที่ต้องเริ่มจัดหา เจ้าของเงิน แผนงาน / งาน / โครงการ จ านวน (บาท) ประเภท จ านวน (บาท) ส่งมอบ (วัน)
ล าดับที่ รายการ / จ านวน (หน่วย)

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
วิธีจัดหา หมายเหตุ

36 ต.ค.59 - ก.ย.60 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ส านักงานปลัด แผนงานสาธารณสุข 100,000       -  - ตกลงราคา 7 ขออนุมัติจัดหา

     เพื่อจ่ายเป็นค่าเวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ เช่น ทรายอะเบท น้ ายาพ่นหมอกควัน งานบริการสาธารณสุขและ ตามความจ าเป็น

วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า วัคซีนคุมก าเนิดสัตว์ (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้) งานสาธารณสุขอื่น/งบด าเนินงาน ตลอดปี

หมวดค่าวัสดุ

37 ต.ค.59 - ก.ย.60 วัสดุเคร่ืองแต่งกาย ส านักงานปลัด แผนงานสาธารณสุข 10,000         -  - ตกลงราคา 7

     เพื่อจ่ายเป็นค่าถุงมือ ผ้าปิดปาก หมวด ฯลฯ ในการปฏิบัติงานก าจัด งานบริการสาธารณสุขและ

ขยะมูลฝอย  (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้) งานสาธารณสุขอื่น/งบด าเนินงาน

หมวดค่าวัสดุ

38 ต.ค.59 - ก.ย.60 วัสดุอื่น ส านักงานปลัด แผนงานสาธารณสุข 5,000           -  - ตกลงราคา 7

     เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นๆ (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้) งานบริการสาธารณสุขและ

งานสาธารณสุขอื่น/งบด าเนินงาน

หมวดค่าวัสดุ

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ

39 ต.ค.59 - ก.ย.60 โครงการปกป้องสถาบันส าคัญของชาติ ประจ าปี 2560 ส านักงานปลัด แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน 30,000         -  - ตกลงราคา 7

    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการปกป้องสถาบันส าคัญของชาติ งานส่งเสริมและสนับสนุนความ

ประจ าปี 2560 (ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) เข้มแข็งของชุมชน/งบด าเนินงาน

หมวดค่าใช้สอย

40 ต.ค.59 - ก.ย.60 โครงการเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ประจ าปี 2560 ส านักงานปลัด แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน 30,000         -  - ตกลงราคา 7

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการเสริมสร้างความปรองดอง งานส่งเสริมและสนับสนุนความ

สมานฉันท์ ประจ าปี 2560 (ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) เข้มแข็งของชุมชน/งบด าเนินงาน

หมวดค่าใช้สอย
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แบบ ผด.2
ช่วงเวลา หน่วยงาน ก าหนด

ที่ต้องเริ่มจัดหา เจ้าของเงิน แผนงาน / งาน / โครงการ จ านวน (บาท) ประเภท จ านวน (บาท) ส่งมอบ (วัน)
ล าดับที่ รายการ / จ านวน (หน่วย)

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
วิธีจัดหา หมายเหตุ

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ ขออนุมัติจัดหา

41 ต.ค.59 - ก.ย.60 ค่าใชจ้า่ยในการด าเนนิงานของศูนยถ์า่ยทอดเทคโนโลยกีารเกษตรต าบลโคราช ส านักงานปลัด แผนงานการเกษตร/ 10,000         -  - ตกลงราคา 7 ตามความจ าเป็น

     เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนินงานของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร/ ตลอดปี

ต าบลโคราช (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้) งบด าเนินงาน/หมวดค่าใช้สอย

42 ต.ค.59 - ก.ย.60 โครงการฝึกอบรมการเรียนรู้ เศรษฐกิจแบบพอเพียงและเกษตรอินทรีย์ ส านักงานปลัด แผนงานการเกษตร/ 10,000         -  - ตกลงราคา 7

     เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดท าโครงการฝึกอบรมการเรียนรู้ เศรษฐกิจแบบพอเพียง งานส่งเสริมการเกษตร/

และเกษตรอินทรีย์ (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้) งบด าเนินงาน/หมวดค่าใช้สอย

งบกลาง

43 ต.ค.59 - ก.ย.60  ส ารองจ่าย ส านักงานปลัด แผนงานงบกลาง 404,049       -  - ตกลงราคา 7

     เพื่อจ่ายเป็นกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือบรรเทาความเดือดร้อน งานงบกลาง / หมวดงบกลาง

ของประชาชนเป็นการส่วนรวม (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้)

44 ต.ค.59 - ก.ย.60 รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ  กองคลัง แผนงานบริหารงานทั่วไป 20,000         -  - ตกลงราคา 30

     เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร / ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ / งานบริหารงานคลัง/งบด าเนนิงาน/

ค่าซักฟอก / ค่าก าจัดส่ิงปฏิกูล / ค่าระวางรถบรรทุก / ค่าเช่าทรัพย์สิน / หมวดค่าใช้สอย

ค่าโฆษณาและเผยแพร่ / ค่าธรรมเนียมต่างๆ / ค่าเบี้ยประกัน / ค่าใช้จ่ายในการ

ด าเนินคดีตามค าพิพากษา / ค่าจ้างเหมาบริการ / ค่าติดต้ังไฟฟ้า / ค่าติดต้ัง

ประปา/ ค่าติดต้ังโทรศัพท์/ เคร่ืองรับสัญญาณต่างๆ ฯลฯ (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้)

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ

แบ่งเป็น

45 ต.ค.59 - ก.ย.60 ค่าใช้จ่ายในการจัดท าแผนที่ภาษี กองคลัง แผนงานบริหารงานทั่วไป 300,000       -  - ตกลงราคา 30

     เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าแผนที่ภาษี ตามหนังสือส่ังการ งานบริหารงานคลัง/งบด าเนนิงาน/

ที่ มท 0834.34/205 ลงวนัที่ 29 กมุภาพนัธ ์2552 (ต้ังจา่ยจากเงินอดุหนุนทั่วไป ) หมวดค่าใช้สอย
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แบบ ผด.2
ช่วงเวลา หน่วยงาน ก าหนด

ที่ต้องเริ่มจัดหา เจ้าของเงิน แผนงาน / งาน / โครงการ จ านวน (บาท) ประเภท จ านวน (บาท) ส่งมอบ (วัน)
ล าดับที่ รายการ / จ านวน (หน่วย)

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
วิธีจัดหา หมายเหตุ

46 ต.ค.59 - ก.ย.60 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม กองคลัง แผนงานบริหารงานทั่วไป 30,000         -  - ตกลงราคา 7 ขออนุมัติจัดหา

     เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ งานบริหารงานคลัง/งบด าเนนิงาน/ ตามความจ าเป็น

ตามปกติ  เป็นค่าจ้างเหมาแรงงาน / ค่าส่ิงของที่ซ้ือมาใช้ในการซ่อมแซม หมวดค่าใช้สอย ตลอดปี

(ต้ังจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าวัสดุ

47 ต.ค.59 - ก.ย.60 วัสดุส านักงาน กองคลัง แผนงานบริหารงานทั่วไป 50,000         -  - ตกลงราคา 7

     เพื่อจ่ายเป็นค่าโต๊ะต่างๆ  เก้าอี้ต่างๆ ตู้ต่างๆ กระดาษ  หมึก  ดินสอ ปากกา งานบริหารงานคลัง/งบด าเนนิงาน/

ไม้บรรทัด  ยางลบ  คลิป เป๊ก  เข็มหมุด  เทปพีวีซีแบบใส  กระดาษคาร์บอน หมวดค่าวัสดุ

กระดาษไข น้ ายาลบกระดาษไข ลวดเย็บกระดาษ กาว แฟ้ม สมุดบัญชี 

สมุดประวัติข้าราชการ แบบพิมพ์ ชอล์ก ผ้าส าลี  แปรงลบกระดาน ตรายาง ซอง

ธงชาติ ส่ิงพมิพท์ี่ได้จากการซ้ือหรือจา้งพมิพ ์ของใช้ในการบรรจหุบีหอ่ น้ ามัน ไข 

ขี้ผ้ึง ขาต้ัง(กระดานด า) ที่ถูพื้น ตะแกรงวางเอกสาร น้ าด่ืมส าหรับบริการ

ประชาชนในส านักงาน เคร่ืองตัดโฟม เคร่ืองตัดกระดาษ เคร่ืองเย็บกระดาษ

กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ์ แผงปิดประกาศ กระดานด ารวม

ถึงไวท์บอร์ด แผ่นป้ายชื่อส านักงานหรือหน่วยงาน แผ่นป้ายจราจรหรือแผ่นป้าย

ต่างๆ มู่ล่ี ม่านปรับแสง(ต่อผืน) พรม(ต่อผืน) นาฬิกาต้ังหรือแขวน 

เคร่ืองค านวณเลข (Calculator) หบีเหล็กเกบ็เงิน พระพทุธรูปพระบรมรูปจ าลอง

แผงกั้นห้อง (Partition) กระเป๋า ฯลฯ (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้)

48 ต.ค.59 - ก.ย.60 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองคลัง แผนงานบริหารงานทั่วไป 5,000           -  - ตกลงราคา 7

     เพื่อจ่ายเป็นค่าฟิวส์  เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า  เทปพันสายไฟฟ้า  สายไฟฟ้า งานบริหารงานคลัง/งบด าเนนิงาน/

ปล๊ักไฟฟ้า  สวิตซ์ไฟฟ้า  หลอดไฟฟ้า  หลอดวิทยุทรานซิตเตอร์และชิ้นส่วนวิทยุ หมวดค่าวัสดุ

ลูกถว้ยสายอากาศ รีซีสเตอร์ มูฟวิง่คอยส์ คอนเดนเซอร์ ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ์

เบรกเกอร์  สายอากาศหรือเสาอากาศส าหรับวิทยุ เคร่ืองรับโทรทัศน์ จานรับ

สัญญาณดาวเทียม  โคมไฟฟ้าพร้อมขาหรือก้าน  หม้อแปลงไฟฟ้า (Step Up ,
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แบบ ผด.2
ช่วงเวลา หน่วยงาน ก าหนด

ที่ต้องเริ่มจัดหา เจ้าของเงิน แผนงาน / งาน / โครงการ จ านวน (บาท) ประเภท จ านวน (บาท) ส่งมอบ (วัน)
ล าดับที่ รายการ / จ านวน (หน่วย)

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
วิธีจัดหา หมายเหตุ

(ต่อ)  Step Down) ล าโพง ไมโครโฟน ขาต้ังไมโครโฟน ผังแสดงวงจรต่างๆแผงบังคับ ขออนุมัติจัดหา

ทางไฟ ไฟฉายสปอตไลท์ หัวแร้งไฟฟ้า เคร่ืองวัดความต้านทานไฟฟ้า เคร่ืองวัด ตามความจ าเป็น

กระแสไฟฟา้ เคร่ืองวดัแรงดันไฟฟา้ มาตรส าหรับตรวจวงจรไฟฟา้ เคร่ืองประจไุฟ ตลอดปี

เคร่ืองตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ เคร่ืองสัญญาณเตือนภัย เคร่ืองจับสัญญาณ

ดาวเทียม ฯลฯ (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้)

49 ต.ค.59 - ก.ย.60 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ กองคลัง แผนงานบริหารงานทั่วไป 5,000           -  - ตกลงราคา 7

     เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษเขียนโปสเตอร์  พู่กันและสี  ฟิล์ม  เมมโมร่ีการ์ด งานบริหารงานคลัง/งบด าเนนิงาน/

ฟิล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร์ วีดีโอเทป แผ่นซีดี) รูปสีหรือ หมวดค่าวัสดุ

ขาวด าที่ได้จากการล้าง อัด ขยาย ภาพถ่ายดาวเทียม ขาต้ังกล้อง ขาต้ังเขียนภาพ

กล่องและระวิงใส่ฟิล์มภาพยนต์ เคร่ืองกรอเทป เลนส์ซูม กระเป๋าใส่กล้องถ่ายรูป

ฯลฯ (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้)

50 ต.ค.59 - ก.ย.60 วัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง แผนงานบริหารงานทั่วไป 30,000         -  - ตกลงราคา 7

     เพื่อจ่ายเป็นค่า งานบริหารงานคลัง/งบด าเนนิงาน/

 - อุปกรณ์บันทึกข้อมูล (Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, หมวดค่าวัสดุ

   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
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แบบ ผด.2
ช่วงเวลา หน่วยงาน ก าหนด

ที่ต้องเริ่มจัดหา เจ้าของเงิน แผนงาน / งาน / โครงการ จ านวน (บาท) ประเภท จ านวน (บาท) ส่งมอบ (วัน)
ล าดับที่ รายการ / จ านวน (หน่วย)

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
วิธีจัดหา หมายเหตุ

(ต่อ)  - คัตชีทฟีดเตอร์ (Cut Sheet Feeder) ขออนุมัติจัดหา

 - เมาส์ (Mouse) ตามความจ าเป็น

 - พรินเตอร์สวิตชิ่งบ๊อกซ์ (Printer Switching Box) ตลอดปี

 - 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)

 - โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟแวร์ที่มีราคาหน่วยหนึ่งไม่เกิน 20,000 บาท

   ฯลฯ (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

51 ต.ค.59 - ก.ย.60 สแกนเนอร์ ส าหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป จ านวน 1 เคร่ือง กองคลัง แผนงานบริหารงานทั่วไป 3,100           -  - ตกลงราคา 7

มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ งานบริหารงานคลัง/งบลงทุน/

 - มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 4,800 x 4,800 dpi หมวดค่าครุภัณฑ์

 - สามารถสแกนเอกสารได้ไม่น้อยกว่ากระดาษขนาด A4

 - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface)  แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวน

ไม่น้อยกวา่ 1 ช่อง (เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐานครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์

ประจ าปี พ.ศ. 2559 ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559) (ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
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แบบ ผด.2
ช่วงเวลา หน่วยงาน ก าหนด

ที่ต้องเริ่มจัดหา เจ้าของเงิน แผนงาน / งาน / โครงการ จ านวน (บาท) ประเภท จ านวน (บาท) ส่งมอบ (วัน)
ล าดับที่ รายการ / จ านวน (หน่วย)

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
วิธีจัดหา หมายเหตุ

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ ขออนุมัติจัดหา

52 ต.ค.59 - ก.ย.60 ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ กองการศึกษาฯ แผนงานการศึกษา 3,000           -  - ตกลงราคา 7 ตามความจ าเป็น

     เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ เพื่อจ่ายเป็นค่า งานบริหารทั่วไปเกีย่วกบัการศึกษา ตลอดปี

ของขวัญ ของรางวัลให้แก่เด็กในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้) /งบด าเนินงาน/หมวดค่าใช้สอย

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ

53 ต.ค.59 - ก.ย.60 โครงการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด กองการศึกษาฯ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม 120,000       -  - ตกลงราคา 7

      เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดท าโครงการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติดต าบลโคราช และนันทนาการ/งานกฬีาและนันทนาการ

(ต้ังจ่ายจากเงินรายได้) งบด าเนินงาน/ค่าใช้สอย

54 ต.ค.59 - ก.ย.60 โครงการส่งเสริมการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา กองการศึกษาฯ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม 30,000         -  - ตกลงราคา 7

      เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดท าโครงการส่งเสริมการเข้าร้วมการแข่งขันกีฬา ในการ และนันทนาการ/งานกฬีาและนันทนาการ

เข้าร่วมแข่งขันกีฬาในนามของ อบต.โคราช กับหน่วยงานอื่นที่ร้องขอ  งบด าเนินงาน/ค่าใช้สอย

(ต้ังจ่ายจากเงินรายได้)

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ

55 ต.ค.59 - ก.ย.60 โครงการจัดงานประเพณีกินเข่าค่ า กองการศึกษาฯ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม 80,000         -  - ตกลงราคา 7

    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานประเพณีกินเข่าค่ า และนนัทนาการ/งานศาสนาวฒันธรรมทอ้งถิน่

(ต้ังจ่ายจากเงินรายได้) งบด าเนินงาน/ค่าใช้สอย

56 ต.ค.59 - ก.ย.60 โครงการจัดงานประเพณีแข่งว่าว กองการศึกษาฯ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม 100,000       -  - ตกลงราคา 7

    เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดท าโครงการจัดงานประเพณีแข่งว่าว (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้) และนนัทนาการ/งานศาสนาวฒันธรรมทอ้งถิน่

งบด าเนินงาน/ค่าใช้สอย

57 ต.ค.59 - ก.ย.60 โครงการจัดและร่วมงานประเพณีและพิธีทางศาสนา กองการศึกษาฯ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม 150,000       -  - ตกลงราคา 7

      เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดและร่วมงานประเพณีและพิธีทางศาสนา และนนัทนาการ/งานศาสนาวฒันธรรมทอ้งถิน่

ที่ส าคัญ เช่น งานลอยกระทง สงกรานต์ ประเพณีเข้าพรรษาและประเพณีอื่นๆ งบด าเนินงาน/ค่าใช้สอย

(ต้ังจ่ายจากเงินรายได้)
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แบบ ผด.2
ช่วงเวลา หน่วยงาน ก าหนด

ที่ต้องเริ่มจัดหา เจ้าของเงิน แผนงาน / งาน / โครงการ จ านวน (บาท) ประเภท จ านวน (บาท) ส่งมอบ (วัน)
ล าดับที่ รายการ / จ านวน (หน่วย)

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
วิธีจัดหา หมายเหตุ

58 ต.ค.59 - ก.ย.60 โครงการอบรมชวนเด็กเข้าวัดฟังธรรม กองการศึกษาฯ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม 50,000         -  - ตกลงราคา 7 ขออนุมัติจัดหา

    เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดท าโครงการอบรมชวนเด็กเข้าวัดฟังธรรม และนนัทนาการ/งานศาสนาวฒันธรรมทอ้งถิน่ ตามความจ าเป็น

(ต้ังจ่ายจากเงินรายได้) งบด าเนินงาน/ค่าใช้สอย ตลอดปี

ค่าใช้สอย

59 ต.ค.59 - ก.ย.60 รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ  กองสวัสดิการสังคม แผนงานสังคมสงเคราะห์ 20,000         -  - ตกลงราคา 30

     เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร / ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ / งานบริหารงานทัว่ไปเกีย่วกบัสังคมสงเคราะห์

ค่าซักฟอก / ค่าก าจัดส่ิงปฏิกูล / ค่าระวางรถบรรทุก / ค่าเช่าทรัพย์สิน / งบด าเนินงาน / หมวดค่าใช้สอย

ค่าโฆษณาและเผยแพร่ / ค่าธรรมเนียมต่างๆ / ค่าเบี้ยประกัน / ค่าใช้จ่ายในการ

ด าเนินคดีตามค าพิพากษา / ค่าจ้างเหมาบริการ / ค่าติดต้ังไฟฟ้า / ค่าติดต้ัง

ประปา/ ค่าติดต้ังโทรศัพท์/ เคร่ืองรับสัญญาณต่างๆ ฯลฯ (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้)

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ

60 ต.ค.59 - ก.ย.60 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุต าบลโคราช กองสวัสดิการสังคม แผนงานสังคมสงเคราะห์ 160,000       -  - ตกลงราคา 7

         เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุต าบลโคราช งานบริหารงานทัว่ไปเกีย่วกบัสังคมสงเคราะห์

(ต้ังจ่ายจากเงินรายได้) งบด าเนินงาน / หมวดค่าใช้สอย

61 ต.ค.59 - ก.ย.60 โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ "เพื่อนช่วยเพื่อน" กองสวัสดิการสังคม แผนงานสังคมสงเคราะห์ 35,000         -  - ตกลงราคา 7

     เพือ่จา่ยเปน็ค่าใช้จา่ยตามโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอาย ุ "เพือ่นช่วยเพือ่น" งานบริหารงานทัว่ไปเกีย่วกบัสังคมสงเคราะห์

    (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้) งบด าเนินงาน / หมวดค่าใช้สอย

62 ต.ค.59 - ก.ย.60 โครงการอบรมคนพิการและผู้ด้อยโอกาสต าบลโคราช กองสวัสดิการสังคม แผนงานสังคมสงเคราะห์ 20,000         -  - ตกลงราคา 7

         เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมคนพิการและผู้ด้อยโอกาส งานบริหารงานทัว่ไปเกีย่วกบัสังคมสงเคราะห์

ต าบลโคราช (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้) งบด าเนินงาน / หมวดค่าใช้สอย

63 ต.ค.59 - ก.ย.60 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม กองสวัสดิการสังคม แผนงานสังคมสงเคราะห์ 30,000         -  - ตกลงราคา 7

     เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม งานบริหารงานทัว่ไปเกีย่วกบัสังคมสงเคราะห์

ปกติ  เป็นค่าจ้างเหมาแรงงาน/ค่าส่ิงของที่ซ้ือมาใช้ในการซ่อมแซม งบด าเนินงาน / หมวดค่าใช้สอย

(ต้ังจ่ายจากเงินรายได้)
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แบบ ผด.2
ช่วงเวลา หน่วยงาน ก าหนด

ที่ต้องเริ่มจัดหา เจ้าของเงิน แผนงาน / งาน / โครงการ จ านวน (บาท) ประเภท จ านวน (บาท) ส่งมอบ (วัน)
ล าดับที่ รายการ / จ านวน (หน่วย)

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
วิธีจัดหา หมายเหตุ

ค่าวัสดุ แผนงานสังคมสงเคราะห์ ขออนุมัติจัดหา

64 ต.ค.59 - ก.ย.60 วัสดุส านักงาน กองสวัสดิการสังคม งานบริหารงานทัว่ไปเกีย่วกบัสังคมสงเคราะห์ 20,000         -  - ตกลงราคา 7 ตามความจ าเป็น

     เพื่อจ่ายเป็นค่าโต๊ะต่างๆ  เก้าอี้ต่างๆ ตู้ต่างๆ กระดาษ  หมึก  ดินสอ ปากกา งบด าเนินงาน / หมวดค่าวัสดุ ตลอดปี

ไม้บรรทัด  ยางลบ  คลิป เป๊ก  เข็มหมุด  เทปพีวีซีแบบใส  กระดาษคาร์บอน

กระดาษไข น้ ายาลบกระดาษไข ลวดเย็บกระดาษ กาว แฟ้ม สมุดบัญชี 

สมุดประวัติข้าราชการ แบบพิมพ์ ชอล์ก ผ้าส าลี  แปรงลบกระดาน ตรายาง ซอง

ธงชาติ ส่ิงพิมพ์ที่ได้จากการซ้ือหรือจ้างพิมพ์ ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ น้ ามัน 

ไข ขี้ผ้ึง ขาต้ัง(กระดานด า) ที่ถูพื้น ตะแกรงวางเอกสาร น้ าด่ืมส าหรับบริการ

ประชาชนในส านักงาน เคร่ืองตัดโฟม เคร่ืองตัดกระดาษ เคร่ืองเย็บกระดาษ

กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ์ แผงปิดประกาศ กระดานด ารวม

ถึงไวท์บอร์ด แผ่นป้ายชื่อส านักงานหรือหน่วยงาน แผ่นป้ายจราจรหรือแผ่นป้าย

ต่างๆ มู่ล่ี ม่านปรับแสง(ต่อผืน) พรม(ต่อผืน) นาฬิกาต้ังหรือแขวน 

เคร่ืองค านวณเลข (Calculator) หีบเหล็กเก็บเงิน พระพุทธรูปพระบรมรูป

จ าลอง แผงกั้นห้อง (Partition) กระเป๋า ฯลฯ (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้)

65 ต.ค.59 - ก.ย.60 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองสวัสดิการสังคม แผนงานสังคมสงเคราะห์ 5,000           -  - ตกลงราคา 7

     เพื่อจ่ายเป็นค่าฟิวส์  เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า  เทปพันสายไฟฟ้า  สายไฟฟ้า งานบริหารงานทัว่ไปเกีย่วกบัสังคมสงเคราะห์

ปล๊ักไฟฟ้า  สวิตซ์ไฟฟ้า  หลอดไฟฟ้า  หลอดวิทยุทรานซิตเตอร์และชิ้นส่วนวิทยุ งบด าเนินงาน / หมวดค่าวัสดุ

ลูกถ้วยสายอากาศ รีซีสเตอร์  มูฟวิ่งคอยส์  คอนเดนเซอร์ ขาหลอด-

ฟลูออเรสเซนซ์ เบรกเกอร์  สายอากาศหรือเสาอากาศส าหรับวิทยุ 

เคร่ืองรับโทรทัศน์ จานรับสัญญาณดาวเทียม  โคมไฟฟ้าพร้อมขาหรือก้าน  

หม้อแปลงไฟฟ้า (Step Up , Step Down) ล าโพง ไมโครโฟน ขาต้ังไมโครโฟน 

ผังแสดงวงจรต่างๆแผงบังคับทางไฟ ไฟฉายสปอตไลท์ หัวแร้งไฟฟ้า เคร่ืองวัด

ความต้านทานไฟฟ้า เคร่ืองวัดกระแสไฟฟ้า เคร่ืองวัดแรงดันไฟฟ้า 

มาตรส าหรับตรวจวงจรไฟฟ้า เคร่ืองประจุไฟ เคร่ืองตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ 
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แบบ ผด.2
ช่วงเวลา หน่วยงาน ก าหนด

ที่ต้องเริ่มจัดหา เจ้าของเงิน แผนงาน / งาน / โครงการ จ านวน (บาท) ประเภท จ านวน (บาท) ส่งมอบ (วัน)
ล าดับที่ รายการ / จ านวน (หน่วย)

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
วิธีจัดหา หมายเหตุ

(ต่อ) เคร่ืองสัญญาณเตือนภัย เคร่ืองจับสัญญาณดาวเทียมฯลฯ (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้) ขออนุมัติจัดหา

66 ต.ค.59 - ก.ย.60 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ กองสวัสดิการสังคม แผนงานสังคมสงเคราะห์ 5,000           -  - ตกลงราคา 7 ตามความจ าเป็น

     เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษเขียนโปสเตอร์  พู่กันและสี  ฟิล์ม  เมมโมร่ีการ์ด งานบริหารงานทัว่ไปเกีย่วกบัสังคมสงเคราะห์ ตลอดปี

ฟิล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร์ วีดีโอเทป แผ่นซีดี) รูปสีหรือ งบด าเนินงาน / หมวดค่าวัสดุ

ขาวด าที่ได้จากการล้าง อัด ขยาย ภาพถ่ายดาวเทียม ขาต้ังกล้อง ขาต้ังเขียนภาพ

กล่องและระวิงใส่ฟิล์มภาพยนต์ เคร่ืองกรอเทป เลนส์ซูม กระเป๋าใส่กล้องถ่ายรูป

ฯลฯ (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้)

67 ต.ค.59 - ก.ย.60 วัสดุคอมพิวเตอร์ กองสวัสดิการสังคม แผนงานสังคมสงเคราะห์ 10,000         -  - ตกลงราคา 7

     เพื่อจ่ายเป็นค่า งานบริหารงานทัว่ไปเกีย่วกบัสังคมสงเคราะห์

 - อุปกรณ์บันทึกข้อมูล (Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, งบด าเนินงาน / หมวดค่าวัสดุ

   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)

 - พรินเตอร์สวิตชิ่งบ๊อกซ์ (Printer Switching Box)

 - เคร่ืองกระจายสัญญาณ ( Hub) 
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แบบ ผด.2
ช่วงเวลา หน่วยงาน ก าหนด

ที่ต้องเริ่มจัดหา เจ้าของเงิน แผนงาน / งาน / โครงการ จ านวน (บาท) ประเภท จ านวน (บาท) ส่งมอบ (วัน)
ล าดับที่ รายการ / จ านวน (หน่วย)

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
วิธีจัดหา หมายเหตุ

(ต่อ)  - แผ่นวงจรอิเลคทรอนิกส์ (Card) เช่น Ethernet Card, Lan Card, ขออนุมัติจัดหา

   Anti virus Card, Sound Card) เป็นต้น ตามความจ าเป็น

 - เคร่ืองอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ เช่น แบบดิสเกตต์ (Diskette) ตลอดปี

   แบบฮาร์ดดิสต์ (Hard Disk) แบบซีดีรอม ( CD-ROM ) แบบออพติคอล

   (Optical) เป็นต้น

 - เคร่ืองอ่านข้อมูลแบบซีดีรอม (CD-ROM)

 - โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟแวร์ที่มีราคาหน่วยหนึ่งไม่เกิน 20,000 บาท

   ฯลฯ (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

68 ต.ค.59 - ก.ย.60 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน กองสวัสดิการสังคม แผนงานสังคมสงเคราะห์ 16,000         -  - ตกลงราคา 7

     เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน งานบริหารงานทัว่ไปเกีย่วกบัสังคมสงเคราะห์

จ านวน 1 เคร่ือง มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ งบลงทุน/หมวดค่าครุภัณฑ์

 - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 Core) มีความเร็ว

สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.3 GHz หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย

 - มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4GB

 - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุ

ไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Sorid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 100GB 

จ านวน 1 หน่วย

 - มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย

 - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000

Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

 - มีแป้นพิมพ์และเมาส์

 - มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 
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แบบ ผด.2
ช่วงเวลา หน่วยงาน ก าหนด

ที่ต้องเริ่มจัดหา เจ้าของเงิน แผนงาน / งาน / โครงการ จ านวน (บาท) ประเภท จ านวน (บาท) ส่งมอบ (วัน)
ล าดับที่ รายการ / จ านวน (หน่วย)

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
วิธีจัดหา หมายเหตุ

(ต่อ) และมีขนาด ไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย กองสวัสดิการสังคม ขออนุมัติจัดหา

(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปี ตามความจ าเป็น

พ.ศ.2559 ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559) (ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) ตลอดปี

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ

69 ต.ค.59 - ก.ย.60 โครงการ/กิจกรรมภายใต้ศูนย์พัฒนาครอบครัวต าบลโคราช กองสวัสดิการสังคม แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน 20,000         -  - ตกลงราคา 7

    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการ/กิจกรรมภายใต้ศูนย์พัฒนา งานส่งเสริมและสนับสนุนความ

ครอบครัวต าบลโคราช (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้) เข้มแข็งของชุมชน/งบด าเนินงาน

หมวดค่าใช้สอย

70 ต.ค.59 - ก.ย.60 โครงการครอบครัวช่อสะอาด กองสวัสดิการสังคม แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน 50,000         -  - ตกลงราคา 7

    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการครอบครัวช่อสะอาด งานส่งเสริมและสนับสนุนความ

(ต้ังจ่ายจากเงินรายได้) เข้มแข็งของชุมชน/งบด าเนินงาน

หมวดค่าใช้สอย

71 ต.ค.59 - ก.ย.60 โครงการป้องกันการติดเชื้อ (HIV) ในกลุ่มเด็กและเยาวชน กองสวัสดิการสังคม แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน 30,000         -  - ตกลงราคา 7

    เพือ่จา่ยเปน็ค่าใชจ้า่ยในการจดัท าโครงการปอ้งกนัการติดเชือ้ (HIV) ในกลุ่มเด็ก งานส่งเสริมและสนับสนุนความ

และเยาวชน (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้) เข้มแข็งของชุมชน/งบด าเนินงาน

หมวดค่าใช้สอย

72 ต.ค.59 - ก.ย.60 โครงการฝึกอบรมมัคคุเทศก์น้อยต าบลโคราช กองสวัสดิการสังคม แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน 80,000         -  - ตกลงราคา 7

    เพือ่จา่ยเปน็ค่าใช้จา่ยในการจดัท าโครงการฝึกอบรมมัคคุเทศกน์้อยต าบลโคราช งานส่งเสริมและสนับสนุนความ

(ต้ังจ่ายจากเงินรายได้) เข้มแข็งของชุมชน/งบด าเนินงาน

หมวดค่าใช้สอย

73 ต.ค.59 - ก.ย.60 โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพในชุมชน กองสวัสดิการสังคม แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน 60,000         -  - ตกลงราคา 7

    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพในชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความ

(ต้ังจ่ายจากเงินรายได้) เข้มแข็งของชุมชน/งบด าเนินงาน

หมวดค่าใช้สอย
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แบบ ผด.2
ช่วงเวลา หน่วยงาน ก าหนด

ที่ต้องเริ่มจัดหา เจ้าของเงิน แผนงาน / งาน / โครงการ จ านวน (บาท) ประเภท จ านวน (บาท) ส่งมอบ (วัน)
ล าดับที่ รายการ / จ านวน (หน่วย)

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
วิธีจัดหา หมายเหตุ

74 ต.ค.59 - ก.ย.60 โครงการหน้าบ้านน่ามองต าบลโคราช กองสวัสดิการสังคม แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน 30,000         -  - ตกลงราคา 7 ขออนุมัติจัดหา

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการหน้าบ้านน่ามองต าบลโคราช งานส่งเสริมและสนับสนุนความ ตามความจ าเป็น

(ต้ังจ่ายจากเงินรายได้) เข้มแข็งของชุมชน/งบด าเนินงาน ตลอดปี

หมวดค่าใช้สอย

75 ต.ค.59 - ก.ย.60 โครงการอบรมกลุ่มพัฒนาสตรีและแม่บ้านในชุมชน กองสวัสดิการสังคม แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน 150,000       -  - ตกลงราคา 7

  เพือ่จา่ยเปน็ค่าใช้จา่ยในการจดัท าโครงการกลุ่มพฒันาสตรีและแม่บา้นในชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความ

(ต้ังจ่ายจากเงินรายได้) เข้มแข็งของชุมชน/งบด าเนินงาน

หมวดค่าใช้สอย

76 ต.ค.59 - ก.ย.60 โครงการอบรมเยาวชนด าเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กองสวัสดิการสังคม แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน 120,000       -  - ตกลงราคา 7

  เพือ่จา่ยเปน็ค่าใชจ้า่ยในการจดัท าโครงการอบรมเยาวชนด าเนนิชวีติตามปรัชญา งานส่งเสริมและสนับสนุนความ

เศรษฐกิจพอเพียง (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้) เข้มแข็งของชุมชน/งบด าเนินงาน

หมวดค่าใช้สอย

77 ต.ค.59 - ก.ย.60 โครงการอบรมเยาวชนรุ่นใหม่ห่างไกลยาเสพติด กองสวัสดิการสังคม แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน 70,000         -  - ตกลงราคา 7

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการอบรมเยาวชนรุ่นใหม่ห่างไกล งานส่งเสริมและสนับสนุนความ

ยาเสพติดต าบลโคราช (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้) เข้มแข็งของชุมชน/งบด าเนินงาน

หมวดค่าใช้สอย

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ

78 ต.ค.59 - ก.ย.60 โครงการฝึกอบรมเยาวชนรักษ์ส่ิงแวดล้อม กองสวัสดิการสังคม แผนงานการเกษตร/ 120,000       -  - ตกลงราคา 7

     เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดท าโครงการฝึกอบรมเยาวชนรักษ์ส่ิงแวดล้อมต าบลโคราช งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม้

(ต้ังจ่ายจากเงินรายได้) งบด าเนินงาน/หมวดค่าใช้สอย
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แบบ ผด.2
ช่วงเวลา หน่วยงาน ก าหนด

ที่ต้องเริ่มจัดหา เจ้าของเงิน แผนงาน / งาน / โครงการ จ านวน (บาท) ประเภท จ านวน (บาท) ส่งมอบ (วัน)
ล าดับที่ รายการ / จ านวน (หน่วย)

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
วิธีจัดหา หมายเหตุ

79 ต.ค.59 - ก.ย.60 โครงการรักษ์น้ า รักษ์ดิน รักษ์ล าตะคอง ตามวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง กองสวัสดิการสังคม แผนงานการเกษตร/ 20,000         -  - ตกลงราคา 7 ขออนุมัติจัดหา

     เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดท าโครงการรักษ์น้ า รักษ์ดิน รักษ์ล าตะคอง ตามวิถีชีวิต งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม้ ตามความจ าเป็น

เศรษฐกิจพอเพียง  (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้) งบด าเนินงาน/หมวดค่าใช้สอย ตลอดปี

80 ต.ค.59 - ก.ย.60 รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ  กองช่าง แผนงานเคหะและชุมชน 100,000       -  - ตกลงราคา 30

     เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร / ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ / งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

ค่าซักฟอก / ค่าก าจัดส่ิงปฏิกูล / ค่าระวางรถบรรทุก / ค่าเช่าทรัพย์สิน / งบด าเนินงาน/หมวดค่าใช้สอย

ค่าโฆษณาและเผยแพร่ / ค่าธรรมเนียมต่างๆ / ค่าเบี้ยประกัน / ค่าใช้จ่ายในการ

ด าเนินคดีตามค าพิพากษา / ค่าจ้างเหมาบริการ / ค่าติดต้ังไฟฟ้า / ค่าติดต้ัง

ประปา/ ค่าติดต้ังโทรศัพท์/ เคร่ืองรับสัญญาณต่างๆ ฯลฯ (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้)

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ

แบ่งเป็น

81 ต.ค.59 - ก.ย.60 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม กองช่าง แผนงานเคหะและชุมชน 150,000       -  - ตกลงราคา 30

     เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

ตามปกติ  เป็นค่าจ้างเหมาแรงงาน / ค่าส่ิงของที่ซ้ือมาใช้ในการซ่อมแซม งบด าเนินงาน/หมวดค่าใช้สอย

(ต้ังจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าวัสดุ

82 ต.ค.59 - ก.ย.60 วัสดุส านักงาน กองช่าง แผนงานเคหะและชุมชน 50,000         -  - ตกลงราคา 7

     เพื่อจ่ายเป็นค่าโต๊ะต่างๆ  เก้าอี้ต่างๆ ตู้ต่างๆ กระดาษ  หมึก  ดินสอ ปากกา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

ไม้บรรทัด  ยางลบ  คลิป เป๊ก  เข็มหมุด  เทปพีวีซีแบบใส  กระดาษคาร์บอน งบด าเนินงาน/หมวดค่าวัสดุ

กระดาษไข น้ ายาลบกระดาษไข ลวดเย็บกระดาษ กาว แฟ้ม สมุดบัญชี 

สมุดประวัติข้าราชการ แบบพิมพ์ ชอล์ก ผ้าส าลี  แปรงลบกระดาน ตรายาง ซอง

ธงชาติ ส่ิงพมิพท์ี่ได้จากการซ้ือหรือจา้งพมิพ ์ของใช้ในการบรรจหุบีหอ่ น้ ามัน ไข 

ขี้ผ้ึง ขาต้ัง(กระดานด า) ที่ถูพื้น ตะแกรงวางเอกสาร น้ าด่ืมส าหรับบริการ

ประชาชนในส านักงาน เคร่ืองตัดโฟม เคร่ืองตัดกระดาษ เคร่ืองเย็บกระดาษ
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แบบ ผด.2
ช่วงเวลา หน่วยงาน ก าหนด

ที่ต้องเริ่มจัดหา เจ้าของเงิน แผนงาน / งาน / โครงการ จ านวน (บาท) ประเภท จ านวน (บาท) ส่งมอบ (วัน)
ล าดับที่ รายการ / จ านวน (หน่วย)

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
วิธีจัดหา หมายเหตุ

(ต่อ) กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ์ แผงปิดประกาศ กระดานด ารวม ขออนุมัติจัดหา

ถึงไวท์บอร์ด แผ่นป้ายชื่อส านักงานหรือหน่วยงาน แผ่นป้ายจราจรหรือแผ่นป้าย ตามความจ าเป็น

ต่างๆ มู่ล่ี ม่านปรับแสง(ต่อผืน) พรม(ต่อผืน) นาฬิกาต้ังหรือแขวน ตลอดปี

เคร่ืองค านวณเลข (Calculator) หบีเหล็กเกบ็เงิน พระพทุธรูปพระบรมรูปจ าลอง

แผงกั้นห้อง (Partition) กระเป๋า ฯลฯ (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้)

83 ต.ค.59 - ก.ย.60 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง แผนงานเคหะและชุมชน 150,000       -  - ตกลงราคา 7

     เพื่อจ่ายเป็นค่าฟิวส์  เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า  เทปพันสายไฟฟ้า  สายไฟฟ้า งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

ปล๊ักไฟฟ้า  สวิตซ์ไฟฟ้า  หลอดไฟฟ้า  หลอดวิทยุทรานซิตเตอร์และชิ้นส่วนวิทยุ งบด าเนินงาน/หมวดค่าวัสดุ

ลูกถ้วยสายอากาศ รีซีสเตอร์  มูฟวิ่งคอยส์  คอนเดนเซอร์ ขาหลอด-

ฟลูออเรสเซนซ์ เบรกเกอร์  สายอากาศหรือเสาอากาศส าหรับวิทยุ 

เคร่ืองรับโทรทัศน์ จานรับสัญญาณดาวเทียม  โคมไฟฟ้าพร้อมขาหรือก้าน  

หม้อแปลงไฟฟ้า (Step Up , Step Down) ล าโพง ไมโครโฟน ขาต้ังไมโครโฟน 

ผังแสดงวงจรต่างๆแผงบังคับทางไฟ ไฟฉายสปอตไลท์ หัวแร้งไฟฟ้า เคร่ืองวัด

ความต้านทานไฟฟ้า เคร่ืองวัดกระแสไฟฟ้า เคร่ืองวัดแรงดันไฟฟ้า 

มาตรส าหรับตรวจวงจรไฟฟ้า เคร่ืองประจุไฟ เคร่ืองตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ 

เคร่ืองสัญญาณเตือนภัย เคร่ืองจับสัญญาณดาวเทียมฯลฯ (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้)

84 ต.ค.59 - ก.ย.60 วัสดุก่อสร้าง กองช่าง แผนงานเคหะและชุมชน 50,000         -  - ตกลงราคา 7

     เพื่อจ่ายเป็นค่าไม้ต่างๆ น้ ามันทาไม้  ทินเนอร์  สี  แปรงทาสี  ปูนซีเมนต์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

ปูนขาว  ทราย  อิฐหรือซีเมนต์บล็อก  กระเบื้อง  สังกะสี  ตะปู  ค้อน  คีม งบด าเนินงาน/หมวดค่าวัสดุ

ชะแลง  จอบ  เสียม  ส่ิว  ขวาน  เล่ือย  กบไสไม้  เหล็กเส้น  เคร่ืองวัดขนาดเล็ก

เช่น ตลับเมตร ลูกด่ิง ท่อน้ าบาดาล ท่อน้ าและอุปกรณ์ประปา ท่อต่างๆ โถส้วม-

อ้างล้างมือ ราวพาดผ้า ฯลฯ (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้)
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แบบ ผด.2
ช่วงเวลา หน่วยงาน ก าหนด

ที่ต้องเริ่มจัดหา เจ้าของเงิน แผนงาน / งาน / โครงการ จ านวน (บาท) ประเภท จ านวน (บาท) ส่งมอบ (วัน)
ล าดับที่ รายการ / จ านวน (หน่วย)

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
วิธีจัดหา หมายเหตุ

85 ต.ค.59 - ก.ย.60 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง กองช่าง แผนงานเคหะและชุมชน 40,000         -  - ตกลงราคา 7 ขออนุมัติจัดหา

     เพื่อจ่ายเป็นค่าแบตเตอร่ี  ยางนอก  ยางใน  สายไมล์ เพลา ตลับลูกปืน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน ตามความจ าเป็น

น้ ามันเบรก อานจักรยาน หัวเทียน ไขควง นอตและสกรู กระจกมองข้างรถยนต์ งบด าเนินงาน/หมวดค่าวัสดุ ตลอดปี

หม้อน้ ารถยนต์ กันชนรถยนต์ เบาะรถยนต์ ฟิลม์กรองแสง เข็มขัดนิรภัย แม่แรง

กุญแจปากตาย กุญแจเล่ือน คีมล็อค ล็อคเกียร์ ล็อคคลัตซ์ กระจกโค้งมน

ล็อคพวงมาลัย สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร ฯลฯ

(ต้ังจ่ายจากเงินรายได้)

86 ต.ค.59 - ก.ย.60 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน กองช่าง แผนงานเคหะและชุมชน 80,000         -  - ตกลงราคา 31

     เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ ามันดีเซล  น้ ามันก๊าด น้ ามันเบนซิน  น้ ามันเตา ถ่าน ก๊าส งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

แก๊สหุงต้ม  น้ ามันจารบี น้ ามันเคร่ือง ฯลฯ (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้) งบด าเนินงาน/หมวดค่าวัสดุ

87 ต.ค.59 - ก.ย.60 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ กองช่าง แผนงานเคหะและชุมชน 5,000           -  - ตกลงราคา 7

     เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษเขียนโปสเตอร์  พู่กันและสี  ฟิล์ม  เมมโมร่ีการ์ด งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

ฟิล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร์ วีดีโอเทป แผ่นซีดี) รูปสีหรือ งบด าเนินงาน/หมวดค่าวัสดุ

ขาวด าที่ได้จากการล้าง อัด ขยาย ภาพถ่ายดาวเทียม ขาต้ังกล้อง ขาต้ังเขียนภาพ

กล่องและระวิงใส่ฟิล์มภาพยนต์ เคร่ืองกรอเทป เลนส์ซูม กระเป๋าใส่กล้องถ่ายรูป

ฯลฯ (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้)

88 ต.ค.59 - ก.ย.60 วัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง แผนงานเคหะและชุมชน 20,000         -  - ตกลงราคา 7

     เพื่อจ่ายเป็นค่า งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

 - อุปกรณ์บันทึกข้อมูล (Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, งบด าเนินงาน/หมวดค่าวัสดุ

   Compact Disc, Digital Video Disc, Flash Drive)

 - เทปบันทึกข้อมูล (Reel Magnettic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape)

 - หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ส าหรับเคร่ืองพิมพ์คอมพิวเตอร์

 - ตลับผงหมึกส าหรับเคร่ืองพิมพ์แบบเลเซอร์

 - แผ่นกรองแสง
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แบบ ผด.2
ช่วงเวลา หน่วยงาน ก าหนด

ที่ต้องเริ่มจัดหา เจ้าของเงิน แผนงาน / งาน / โครงการ จ านวน (บาท) ประเภท จ านวน (บาท) ส่งมอบ (วัน)
ล าดับที่ รายการ / จ านวน (หน่วย)

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
วิธีจัดหา หมายเหตุ

(ต่อ)  - กระดาษต่อเนื่อง ขออนุมัติจัดหา

 - สายเคเบิล ตามความจ าเป็น

 - แผงแป้นอักขระ หรือแป้นพิมพ์ (Key Board) ตลอดปี

 - เมนบอร์ด (Main Board)

 - เมมโมร่ีชิป (Memory Chip) เช่น RAM

 - คัตชีทฟีดเตอร์ (Cut Sheet Feeder)

 - เมาส์ (Mouse)

 - พรินเตอร์สวิตชิ่งบ๊อกซ์ (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)

 - โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟแวร์ที่มีราคาหน่วยหนึ่งไม่เกิน 20,000 บาท

ฯลฯ (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าครุภัณฑ์

89 ต.ค.59 - ก.ย.60 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ กองช่าง แผนงานเคหะและชุมชน 30,000         -  - ตกลงราคา 7

     รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบ ารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ ่เช่น งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

เคร่ืองบิน เคร่ืองจักรกล ยานพาหนะ เป็นต้น ซ่ีงไม่รวมถึงค่าซ่อมบ ารุงตามปกติ เคหะและชุมชน/งบลงทุน/

หรือค่าซ่อมกลาง (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้) หมวดค่าครุภัณฑ์
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แบบ ผด.2
ช่วงเวลา หน่วยงาน ก าหนด

ที่ต้องเริ่มจัดหา เจ้าของเงิน แผนงาน / งาน / โครงการ จ านวน (บาท) ประเภท จ านวน (บาท) ส่งมอบ (วัน)
ล าดับที่ รายการ / จ านวน (หน่วย)

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
วิธีจัดหา หมายเหตุ

90 ต.ค.59 - ก.ย.60 รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ  กองช่าง แผนงานเคหะและชุมชน 170,000       -  - ตกลงราคา 30 ขออนุมัติจัดหา

     เพื่อจ่ายเป็นค่าก าจัดขยะ ส่ิงปฏิกูล ฯลฯ (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้) งานก าจดัขยะมูลฝอยและส่ิงปฏกิลู ตามความจ าเป็น

งบด าเนินงาน/หมวดค่าใช้สอย ตลอดปี

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

91 ต.ค.59 - ก.ย.60 ค่าก่อสร้างสิ่งสาธาณปูโภค

ก่อสร้างถนนลาดยางรอบบึงนาตะโครก กองช่าง แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 1,888,000     -  - สอบราคา 60

     ก่อสร้างถนนลาดยาง ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 1,080 เมตร หนา 0.05 เมตร งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน/

หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 4,320 ตารางเมตร พร้อมงานตีเส้นจราจร งบลงทุน /

ก่อสร้างตามแบบแปลนที่ อบต. ก าหนด พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย ก่อสร้าง ณ หมวดค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง

บริเวณรอบบึงนาตะโครก  หมู่ 5 บ้านหัวบึง  ต าบลโคราช  

(ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

92 ต.ค.59 - ก.ย.60 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กองช่าง แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 200,000       -  - ตกลงราคา 30

     เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและส่ิงก่อสร้าง งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน/

(ต้ังจ่ายจากเงินรายได้) งบลงทุน /

หมวดค่าดินและส่ิงก่อสร้าง

  ( นางสาวภิญโญ   บุญโท )   ( นายสุชาติ   ยาวศิิษฏ์ )  
                                 เจ้าหน้าที่พสัดุ                                     หัวหน้าเจ้าหน้าที่พสัดุ   ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโคราช   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโคราช

         ( ลงชื่อ )...............................................................     ( ลงชื่อ )...............................................................     ( ลงชื่อ )...............................................................       ( ลงชื่อ )............................................................... 
                        ( นางสาวอารีย ์  จงแผ่กลาง )                          ( นางองุ่น  เพง็สูงเนิน )


