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ค ำน ำ 

 แผนกำรจัดหำพัสดุ เป็นแหล่งข้อมูลที่ผู้บริหำรองค์กรฯ และหน่วยงำนต่ำงๆ ตลอดจนเจ้ำหน้ำที่

ผู้ปฏิบัติงำนด้ำนพัสดุ และผู้มีหน้ำที่ในกำรตรวจสอบ สำมำรถตรวจสอบได้ว่ำ มีควำมต้องกำรพัสดุประเภทใด 

ในช่วงเวลำใด และจัดหำมำด้วยวิธีกำรใด เพื่อให้ทันกับควำมต้องกำรใช้พัสดุในกำรท ำแผนจัดหำพัสดุของ

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเต่ำงอย เพื่อให้สำมำรถสนองควำมต้องกำรพัสดุของส่วนต่ำงๆ โดยก ำหนดภำรกิจ

ควำมรับผิดชอบเกี่ยวกับพัสดุ ให้อยู่ในควำมรับผิดชอบของหน่วยงำนคลัง ในกำรจัดเตรียมตำมขั้นตอนกำร

จัดซื้อจัดจ้ำง จะช่วยท ำให้สำมำรถด ำเนินกำรไดโ้ดยเร็ว และกระจำยงำนออกในระหว่ำงปี เพื่อป้องกันกำร

กระจุกตัวของปริมำณงำนเมื่อสิ้นปีงบประมำณ ท ำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีเอกภำพในกำรบริหำรงำน

พัสดุ และสำมำรถด ำเนินกำรเกี่ยวกับงำนพัสดุได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

 

                                                                             องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเต่ำงอย 
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ล ำ ช่วงเวลำทีต้่อง ก ำหนด หมำย

ดบัที่ เร่ิมจัดหำ รำยกำร/จ ำนวน (หน่วย) แผนงำน/โครงกำร จ ำนวน (บำท) ประเภท จ ำนวน (บำท) วธีิจัดหำ ส่งมอบ เหตุ

หมวดค่ำวสัดุ

1  ต.ค.62- ก.ย.63 ค่าวสัดุส านกังาน การศึกษา 20,000              เฉพาะเจาะจง 7

2  ต.ค.62- ก.ย.63 ค่าวสัดุกีฬา การศาสนาวฒันธรรมฯ 50,000              เฉพาะเจาะจง 7

3  ต.ค.62- ก.ย.63 ค่าอาหารเสริม(นม) โรงเรียนอนุบาลเต่างอย การศึกษา 979,178.20       เฉพาะเจาะจง 260

4  ต.ค.62- ก.ย.63 ค่าอาหารเสริม(นม) โรงเรียนนางอยโพนปลาโหล การศึกษา 239,525.00       เฉพาะเจาะจง 260

5  ต.ค.62- ก.ย.63 ค่าอาหารเสริม(นม) ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กบา้นเต่างอย การศึกษา 30,659.20         เฉพาะเจาะจง 260

6  ต.ค.62- ก.ย.63 ค่าอาหารเสริม(นม) ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กบา้นนางอย การศึกษา 57,486.00         เฉพาะเจาะจง 260

7  ต.ค.62- ก.ย.63 ค่าอาหารเสริม(นม) ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กวดัป่าวิริยะพล การศึกษา 36,407.80         เฉพาะเจาะจง 260

หมวดค่ำใช้สอย

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร

8  ต.ค.62- ก.ย.63 ค่าจา้งเหมาบริการ การศึกษา 72,000              เฉพาะเจาะจง 30

รำยจ่ำยเกี่ยวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรทีไ่ม่

เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืน ๆ

9  ต.ค.62 - ก.ย.63 โครงการเขา้ค่ายพทุธบุตร การศึกษา 80,000              เฉพาะเจาะจง 7

10  ต.ค.62 - ก.ย.63 โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการบริหารสถานศึกษา การศึกษา 110,500            เฉพาะเจาะจง 7

(ค่าจดัการเรียนการสอน)

งบประมำณ เงินนอกงบประมำณ

แบบ ผด.1

แผนกำรจัดหำพัสดุ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

ของกองกำรศึกษำศำสนำและวฒันธรรม  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเต่ำงอย  อ ำเภอเต่ำงอย จังหวดัสกลนคร

ข้อบัญญตัิงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563



ล ำ ช่วงเวลำทีต้่อง ก ำหนด หมำย

ดบัที่ เร่ิมจัดหำ รำยกำร/จ ำนวน (หน่วย) แผนงำน/โครงกำร จ ำนวน (บำท) ประเภท จ ำนวน (บำท) วธีิจัดหำ ส่งมอบ เหตุ

11  ต.ค.62 - ก.ย.63 โครงการสนบัสุนนค่าใชจ่้ายการบริหารสถานศึกษา การศึกษา 19,500              เฉพาะเจาะจง 7

(ค่าเคร่ืองแบบนกัเรียน)

12  ต.ค.62 - ก.ย.63 โครงการสนบัสุนนค่าใชจ่้ายการบริหารสถานศึกษา การศึกษา 13,000              เฉพาะเจาะจง 7

(ค่าหนงัสือนกัเรียน)

13  ต.ค.62 - ก.ย.63 โครงการสนบัสุนนค่าใชจ่้ายการบริหารสถานศึกษา การศึกษา 13,000              เฉพาะเจาะจง 7

(ค่าอุปกรณ์การเรียน)

14  ต.ค.62 - ก.ย.63 โครงการสนบัสุนนค่าใชจ่้ายการบริหารสถานศึกษา การศึกษา 27,950              เฉพาะเจาะจง 7

(ค่ากิจกรรมพฒันาการเรียน)

15  ต.ค.62 - ก.ย.63 โครงการสนบัสุนนค่าใชจ่้ายการบริหารสถานศึกษา การศึกษา 318,500            เฉพาะเจาะจง 7

(อาหารกลางวนั)

16 ม.ค.-63 โครงการวนัเด็กแห่งชาติ ปี 2563 การศึกษา 50,000              เฉพาะเจาะจง 7

17  ม.ค.63 - ก.ย.63 โครงการเขา้ร่วมการแข่งขนักีฬา ร่วมกบัหน่วยงานอ่ืน การศาสนาวฒันธรรมฯ 30,000              เฉพาะเจาะจง 7

18  ม.ค.63 - ก.ย.63 โครงการแข่งขนักีฬาตา้นยาเสพติดต าบลเต่างอย การศาสนาวฒันธรรมฯ 50,000              เฉพาะเจาะจง 7

หมวดค่ำทีด่นิและส่ิงก่อสร้ำง

ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงทีด่นิและส่ิงก่อสร้ำง

19  ม.ค.63 - ก.ย.63 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมก าแพงศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก การศึกษา 25,000              เฉพาะเจาะจง 45

วดัป่าวิริยะพล

งบประมำณ เงินนอกงบประมำณ
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ล ำดบั ช่วงเวลำทีต้่อง ก ำหนด หมำย

ที่ เร่ิมจัดหำ รำยกำร/จ ำนวน (หน่วย) แผนงำน/โครงกำร จ ำนวน (บำท) ประเภท จ ำนวน (บำท) วธีิจัดหำ ส่งมอบ เหตุ

หมวดค่ำวสัดุ

1  ต.ค.62- ก.ย.63 วสัดุส ำนกังำน บริหำรงำนคลงั 70,000              เฉพำะเจำะจง 7

2  ต.ค.62- ก.ย.63 วสัดุโฆษณำและเผยแพร่ บริหำรงำนคลงั 10,000              เฉพำะเจำะจง 7

3  ต.ค.62- ก.ย.63 วสัดุคอมพิวเตอร์ บริหำรงำนคลงั 40,000              เฉพำะเจำะจง 7

4  ต.ค.62- ก.ย.63 วสัดุอ่ืน บริหำรงำนคลงั 50,000              เฉพำะเจำะจง 7

หมวดค่ำใช้สอย

รำยจ่ำยเกี่ยวเน่ืองกับกำรปฏิบัติกำรทีไ่ม่

เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ

5  ต.ค.62- ก.ย.63 ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม บริหำรงำนคลงั 20,000              เฉพำะเจำะจง 7

หมวดค่ำใช้สอย

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร

6  ต.ค.62- ก.ย.63 ค่ำจำ้งเหมำบริกำร บริหำรงำนคลงั 90,000              เฉพำะเจำะจง 30

หมวดค่ำครุภัณฑ์

7  ต.ค.62- ก.ย.63 ตูเ้ก็บเอกสำรเหล็ก 2 บำน บริหำรงำนคลงั 5,500                เฉพำะเจำะจง 7

8  ต.ค.62- ก.ย.63 เคร่ืองพิมพร์ะบบเลเซอร์ขำวด ำ บริหำรงำนคลงั 3,500                เฉพำะเจำะจง 7

แบบ ผด.1

แผนกำรจัดหำพัสดุ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

ของกองคลัง องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเต่ำงอย  อ ำเภอเต่ำงอย จังหวดัสกลนคร

ข้อบัญญตัิงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

งบประมำณ เงินนอกงบประมำณ











ล ำดบั ช่วงเวลำทีต้่อง ก ำหนด หมำย

ที่ เร่ิมจัดหำ รำยกำร/จ ำนวน (หน่วย) แผนงำน/โครงกำร จ ำนวน (บำท) ประเภทจ ำนวน (บำท) วธีิจัดหำ ส่งมอบ เหตุ

หมวดค่ำใช้สอย

1  ต.ค.62- ก.ย.63 ค่าจา้งเหมาบริการคนงานดูแลรักษาสวนสุขภาพฯ แผนงานเคหะและชุมชน 300,000            เฉพาะเจาะจง 30

2  ต.ค.62- ก.ย.63 ค่าจา้งเหมาบริหาร คนงานประจ ารถเก็บขนขยะ แผนงานเคหะและชุมชน 306,000            เฉพาะเจาะจง 30

3  ต.ค.62- ก.ย.63 ค่าจา้งเหมาบริการผลิต ปิด-เปิด จ่ายน ้าประปา แผนงานการพาณิชย์ 438,000            เฉพาะเจาะจง 30

และซ่อมบ ารุงรักษาระบบประปา

4 พ.ย.62- ก.ย.63 โครงการเป่าลา้งบ่อ แผนงานการพาณิชย์ 90,000              เฉพาะเจาะจง 30

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร

5  ต.ค.62- ก.ย.63 ค่าจา้งเหมาบริการ บริหารงานทัว่ไป 256,740            เฉพาะเจาะจง 30

6  ต.ค.62- ก.ย.63 ค่ารับวารสารและส่ิงพิมพต่์างๆ บริหารงานทัว่ไป 5,000                เฉพาะเจาะจง 7

7  ต.ค.62- ก.ย.63 ค่าจา้งเหมาพนกังานดบัเพลิง รักษาความสงบภายใน 540,000            เฉพาะเจาะจง 7

8  ต.ค.62- ก.ย.63 ค่าจา้งเหมาส ารวจจ านวนสุนขั/แมว สาธารณสุข 6,000                เฉพาะเจาะจง 7

9  ต.ค.62- ก.ย.63 ค่าจา้งเหมาบริการ กองคลงั 90,000              เฉพาะเจาะจง 30

10  ต.ค.62- ก.ย.63 ค่าจา้งเหมาบริการ การศึกษา 72,000              เฉพาะเจาะจง 30

รำยจ่ำยเกี่ยวกับค่ำรับรองและพิธีกำร

11  ต.ค.62- ก.ย.63 ค่าเล้ียงรับรอง บริหารงานทัว่ไป 5,000                เฉพาะเจาะจง 7

12  ต.ค.62- ก.ย.63 ค่าใชจ่้ายในการจดังานต่าง ๆ บริหารงานทัว่ไป 20,000              เฉพาะเจาะจง 7

แบบ ผด.2

แผนกำรจัดหำพัสดุ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเต่ำงอย  อ ำเภอเต่ำงอย จังหวดัสกลนคร

งบประมำณ เงินนอกงบประมำณ

ข้อบัญญตัิงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563



ล ำ ช่วงเวลำทีต้่อง ก ำหนด หมำย

ดบั เร่ิมจัดหำ รำยกำร/จ ำนวน (หน่วย) แผนงำน/โครงกำร จ ำนวน (บำท) ประเภทจ ำนวน (บำท) วธีิจัดหำ ส่งมอบ เหตุ

ที่ (วนั)

รำยจ่ำยเกี่ยวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรทีไ่ม่

เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืน ๆ

13  ต.ค.62- ก.ย.63 ค่าใชจ่้ายในการเลือกตั้ง บริหารงานทัว่ไป 350,000            เฉพาะเจาะจง 15

14  ต.ค.62- ก.ย.63 ค่าใชจ่้ายในการเตรียมการรับ-ส่งเสด็จฯ บริหารงานทัว่ไป 30,000              

15  ต.ค.62- ก.ย.63 โครงการพฒันาผูน้ าทอ้งถ่ิน/ทอ้งท่ี บริหารงานทัว่ไป 20,000              เฉพาะเจาะจง 7

16  มิ.ย.63- ก.ย.63 โครงการพฒันาศกัยภาพบุคลากรของ อบต.เต่างอย บริหารงานทัว่ไป 10,000              เฉพาะเจาะจง 7

17 มี.ค .63 โครงการวนัทอ้งถ่ินไทย บริหารงานทัว่ไป 10,000              เฉพาะเจาะจง 7

18  ม.ค.63- ก.ย.63 โครงการฝึกอบรมอาสากูชี้พ (FR) รักษาความสงบภายใน 30,000              เฉพาะเจาะจง 7

19  เม.ย.63- ก.ย.63 โครงการฝึกอบรมและพฒันาประสิทธิภาพ รักษาความสงบภายใน 50,000              เฉพาะเจาะจง 7

ปฎิบติังานของ อปพร.

20  เม.ย.63- ก.ย.63 โครงการอบรมใหค้วามรู้และซ้อมแผนป้องกนั รักษาความสงบภายใน 50,000              เฉพาะเจาะจง 7

บรรเทาสาธารณะภยัใหก้บัประชาชนฯ

21  พ.ค.63- ก.ย.63 โครงการจดัท าแผนชุมชน สร้างความเขม้แขง็ฯ 10,000              เฉพาะเจาะจง 7

22  ม.ค.63- ก.ย.63 โครงการจิตอาสา "พระราชทาน 904 วปร" สร้างความเขม้แขง็ฯ 10,000              เฉพาะเจาะจง 7

23  ต.ค.62- ก.ย.63 โครงการประชุมประชาคมหมู่บา้น/ต าบล สร้างความเขม้แขง็ฯ 10,000              เฉพาะเจาะจง 7

24  ม.ค.63- ก.ย.63 โครงการวางและจดัท าผงัชุมชน สร้างความเขม้แขง็ฯ 100,000            เฉพาะเจาะจง 7

25  พ.ค.63- ก.ย.63 โครงการบริหารจดัการขยะมูลฝอยต าบลเต่างอย สาธารณสุข 10,000              เฉพาะเจาะจง 7

26  มี.ค.63- ก.ย.63 โครงการสัตวป์ลอดโรคคนปลอดภยัจากพิษสุนขับา้ สาธารณสุข 30,000              เฉพาะเจาะจง 7

งบประมำณ เงินนอกงบประมำณ
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ล ำดบั ช่วงเวลำทีต้่อง ก ำหนด หมำย

ที่ เร่ิมจัดหำ รำยกำร/จ ำนวน (หน่วย) แผนงำน/โครงกำร จ ำนวน (บำท) ประเภทจ ำนวน (บำท) วธีิจัดหำ ส่งมอบ เหตุ

รำยจ่ำยเกี่ยวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรทีไ่ม่

เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืน ๆ

27  มิ.ย.63- ก.ย.63 โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ การเกษตร 5,000                เฉพาะเจาะจง 7

28  ต.ค.62- ก.ย.63 โครงการอนุรักษพ์นัธุกรรมพืช การเกษตร 100,000            เฉพาะเจาะจง 15

29  ต.ค.62- ก.ย.63 โครงการเขา้ค่ายพทุธบุตร การศึกษา 80,000              เฉพาะเจาะจง 7

30  ต.ค.62- ก.ย.63 โครงการสนบัสุนนค่าใชจ่้ายการบริหารสถานศึกษา การศึกษา 110,500            เฉพาะเจาะจง 7

(ค่าจดัการเรียนการสอน)

31  ต.ค.62- ก.ย.63 โครงการสนบัสุนนค่าใชจ่้ายการบริหารสถานศึกษา การศึกษา 19,500              เฉพาะเจาะจง 7

(ค่าเคร่ืองแบบนกัเรียน)

32  ต.ค.62- ก.ย.63 โครงการสนบัสุนนค่าใชจ่้ายการบริหารสถานศึกษา การศึกษา 13,000              เฉพาะเจาะจง 7

(ค่าหนงัสือนกัเรียน)

33  ต.ค.62- ก.ย.63 โครงการสนบัสุนนค่าใชจ่้ายการบริหารสถานศึกษา การศึกษา 13,000              เฉพาะเจาะจง 7

(ค่าอุปกรณ์การเรียน)

34  ต.ค.62- ก.ย.63 โครงการสนบัสุนนค่าใชจ่้ายการบริหารสถานศึกษา การศึกษา 27,950              เฉพาะเจาะจง 7

(ค่ากิจกรรมพฒันาผูเ้รียน)

35  ต.ค.62- ก.ย.63 โครงการสนบัสุนนค่าใชจ่้ายการบริหารสถานศึกษา การศึกษา 318,500            เฉพาะเจาะจง 7

(ค่าอาหารกลางวนั)

36  ม.ค.63 โครงการวนัเด็กแห่งชาติ การศึกษา 50,000              เฉพาะเจาะจง 7

37  ม.ค.62- ก.ย.63 โครงการเขา้ร่วมแข่งขนักีฬา ร่วมกบัหน่วยงานอ่ืน การศาสนาวฒันธรรมฯ 30,000              เฉพาะเจาะจง 7

เงินนอกงบประมำณ
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งบประมำณ



ล ำ ช่วงเวลำทีต้่อง ก ำหนด หมำย

ดบัที่ เร่ิมจัดหำ รำยกำร/จ ำนวน (หน่วย) แผนงำน/โครงกำร จ ำนวน (บำท) ประเภทจ ำนวน (บำท) วธีิจัดหำ ส่งมอบ เหตุ

รำยจ่ำยเกี่ยวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรทีไ่ม่

เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืน ๆ

38  ม.ค.62- ก.ย.63 โครางการแข่งขนักีฬาตา้นยาเสพติดต าบลเต่างอย การศาสนาวฒันธรรมฯ 50,000 เฉพาะเจาะจง 7

39 ม.ค.63-ก.ย.63 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน สังคมสงเคราะห์ 20,000              เฉพาะเจาะจง 7

40 ม.ค.63-ก.ย.63 โครงการเสริมสร้างเครือข่ายและพมันาศกัยภาพ สังคมสงเคราะห์ 40,000              เฉพาะเจาะจง 7

สภาเด็กและเยาวชนต าบลเต่างอย

41  ต.ค.62- ก.ย.63 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม บริหารงานคลงั 20,000              เฉพาะเจาะจง 7

42  ต.ค.62- ก.ย.63 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม บริหารงานทัว่ไป 100,000            เฉพาะเจาะจง 7

หมวดค่ำวสัดุ

43  ต.ค.62- ก.ย.63 ค่าวสัดุงานบา้นงานครัว บริหารงานทัว่ไป 20,000              เฉพาะเจาะจง 7

44  ต.ค.62- ก.ย.63 ค่าวสัดุยานพาหนะและขนส่ง บริหารงานทัว่ไป 100,000            เฉพาะเจาะจง 7

45  ต.ค.62- ก.ย.63 ค่าวสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน บริหารงานทัว่ไป 400,000            เฉพาะเจาะจง 7

46  ต.ค.62- ก.ย.63 ค่าวสัดุโฆษณาและเผยแพร่ บริหารงานทัว่ไป 25,000              เฉพาะเจาะจง 7

47  ต.ค.62- ก.ย.63 ค่าวสัดุคอมพิวเตอร์ บริหารงานทัว่ไป 50,000              เฉพาะเจาะจง 7

48  ต.ค.62- ก.ย.63 ค่าวสัดุอ่ืนๆ บริหารงานทัว่ไป 20,000              เฉพาะเจาะจง 7

49  ต.ค.62- ก.ย.63 ค่าวสัดุเคร่ืองดบัเพลิง รักษาความสงบภายใน 30,000              เฉพาะเจาะจง 7

50  ต.ค.62- ก.ย.63 ค่าวสัดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ รักษาความสงบภายใน 30,000              เฉพาะเจาะจง 7

51  ต.ค.62- ก.ย.63 ค่าวสัดุอ่ืนๆ รักษาความสงบภายใน 50,000              เฉพาะเจาะจง 7

52  ต.ค.62- ก.ย.63 ค่าวสัดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ สาธารณสุข 100,000            เฉพาะเจาะจง 7

เงินนอกงบประมำณงบประมำณ
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ล ำ ช่วงเวลำทีต้่อง ก ำหนด หมำย

ดบั เร่ิมจัดหำ รำยกำร/จ ำนวน (หน่วย) แผนงำน/โครงกำร จ ำนวน (บำท) ประเภทจ ำนวน (บำท) วธีิจัดหำ ส่งมอบ เหตุ

ที่ (วนั)

หมวดค่ำวสัดุ

53  ต.ค.62- ก.ย.63 ค่าวสัดุส านกังาน บริหารงานคลงั 70000 เฉพาะเจาะจง 7

54  ต.ค.62- ก.ย.63 ค่าวสัดุโฆษณาและเผยแพร่ บริหารงานคลงั 10,000 เฉพาะเจาะจง 7

55  ต.ค.62- ก.ย.63 ค่าวสัดุคอมพิวเตอร์ บริหารงานคลงั 40,000 เฉพาะเจาะจง 7

56  ต.ค.62- ก.ย.63 ค่าวสัดุอ่ืน บริหารงานคลงั 50,000              เฉพาะเจาะจง 7

57  ต.ค.62- ก.ย.63 ค่าวสัดุส านกังาน แผนงานเคหะและชุมชน 20,000              เฉพาะเจาะจง 7

58  ต.ค.62- ก.ย.63 ค่าวสัดุไฟฟ้าและวิทยุ แผนงานเคหะและชุมชน 91,210              เฉพาะเจาะจง 7

59  ต.ค.62- ก.ย.63 ค่าวสัดุก่อสร้าง แผนงานเคหะและชุมชน 30,000              เฉพาะเจาะจง 7

60  ต.ค.62- ก.ย.63 ค่าวสัดุคอมพิวเตอร์ แผนงานเคหะและชุมชน 5,000                เฉพาะเจาะจง 7

61  ต.ค.62- ก.ย.63 ค่าวสัดุอ่ืนๆ แผนงานเคหะและชุมชน 100,000            เฉพาะเจาะจง 7

62  ต.ค.62- ก.ย.63 ค่าวสัดุส านกังาน สังคมสงเคราะห์ 10,000              เฉพาะเจาะจง 7

63  ต.ค.62- ก.ย.63 ค่าวสัดุคอมพิวเตอร์ สังคมสงเคราะห์ 10,000              เฉพาะเจาะจง 7

64  ต.ค.62- ก.ย.63 ค่าวสัดุส านกังาน การศึกษา 20,000              เฉพาะเจาะจง 7

65  ต.ค.62- ก.ย.63 ค่าวสัดุกีฬา การศาสนาวฒันาธรรมฯ 50,000              เฉพาะเจาะจง 7

66  ต.ค.62- ก.ย.63 ค่าอาหารเสริม(นม) โรงเรียนอนุบาลเต่างอย การศึกษา 979,178.20       เฉพาะเจาะจง 260

67  ต.ค.62- ก.ย.63 ค่าอาหารเสริม(นม) โรงเรียนนางอยโพนปลาโหล การศึกษา 239,525            เฉพาะเจาะจง 260

68  ต.ค.62- ก.ย.63 ค่าอาหารเสริม(นม) ศูนยพฒันาเด็กเล็กบา้นเต่างอย การศึกษา 30,659.20         เฉพาะเจาะจง 260

69  ต.ค.62- ก.ย.63 ค่าอาหารเสริม(นม) ศูนยพฒันาเด็กเล็กบา้นนางอย การศึกษา 57,486              เฉพาะเจาะจง 260

-5-

เงินนอกงบประมำณงบประมำณ



ล ำ ช่วงเวลำทีต้่อง ก ำหนด หมำย

ดบั เร่ิมจัดหำ รำยกำร/จ ำนวน (หน่วย) แผนงำน/โครงกำร จ ำนวน (บำท) ประเภทจ ำนวน (บำท) วธีิจัดหำ ส่งมอบ เหตุ

หมวดค่ำวสัดุ

70  ต.ค.62- ก.ย.63 ค่าอาหารเสริม(นม) ศูนยพฒันาเด็กวดัป่าวิริยะพล การศึกษา 36,407.80         เฉพาะเจาะจง 260

หมวดค่ำครุภัณฑ์

71  ต.ค.62- ก.ย.63 ตูเ้ก็บเอกสารเหล็ก 2 บาน(กระจก) 3 ชั้น บริหารงานทัว่ไป 3,800                เฉพาะเจาะจง 7

72  ต.ค.62- ก.ย.63 โตะ๊ท างานระดบั 3-6 พร้อมเกา้อ้ี บริหารงานทัว่ไป 18,000              เฉพาะเจาะจง 7

73  ต.ค.62- ก.ย.63 โตะ๊ท างานระดบั 1-2 พร้อมเกา้อ้ี บริหารงานทัว่ไป 19,500              เฉพาะเจาะจง 7

74  ต.ค.62- ก.ย.63 ตูเ้หล็กขนาด 4 ล้ินชกั บริหารงานทัว่ไป 11,000              เฉพาะเจาะจง 7

75  ต.ค.62- ก.ย.63 โตะ๊คอมพิวเตอร์พร้อมเกา้อ้ี บริหารงานทัว่ไป 9,000                เฉพาะเจาะจง 7

76  ต.ค.62- ก.ย.63 เคร่ืองขยายเสียง บริหารงานทัว่ไป 19,250              เฉพาะเจาะจง 7

77  ต.ค.62- ก.ย.63 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ บริหารงานทัว่ไป 60,000              เฉพาะเจาะจง 7

78  ต.ค.62- ก.ย.63 เคร่ืองพิมพเ์ลเซอร์ LED สีชนิด NETWORK บริหารงานทัว่ไป 20,000              เฉพาะเจาะจง 7

79  ต.ค.62- ก.ย.63 เคร่ืองส ารองกระแสไฟฟ้า (UPS) บริหารงานทัว่ไป 5,700                เฉพาะเจาะจง 7

80  ต.ค.62- ก.ย.63 เล่ือยโซ่ยนต์ รักษาความสงบภายใน 40,000              เฉพาะเจาะจง 7

81  ต.ค.62- ก.ย.63 ค่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค๊ แผนงานเคหะและชุมชน 22,000              เฉพาะเจาะจง 7

82  ต.ค.62- ก.ย.63 เคร่ืองปร้ินเตอร์มลัติฟังกช์ัน่อิงคเ์จท็ แผนงานเคหะและชุมชน 219,800            เฉพาะเจาะจง 7

83  ต.ค.62- ก.ย.63 ค่าซมัเมอร์ ขนาด 1.5 HP 2 เคร่ือง แผนงานเคหะและชุมชน 36,000              เฉพาะเจาะจง 7

84  ต.ค.62- ก.ย.63 ค่าซมัเมอร์ ขนาด 2 HP 2 แผนงานเคหะและชุมชน 56,000              เฉพาะเจาะจง 7

85  ต.ค.62- ก.ย.63 ค่าครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ แผนงานเคหะและชุมชน 2,400,000         e-bidding 30

86  ต.ค.62- ก.ย.63 ค่าคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค๊ ส าหรับงานประมวลผล สังคมสงเคราะห์ 22,000              เฉพาะเจาะจง 7

งบประมำณ เงินนอกงบประมำณ
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ล ำ ช่วงเวลำทีต้่อง ก ำหนด หมำย

ดบั เร่ิมจัดหำ รำยกำร/จ ำนวน (หน่วย) แผนงำน/โครงกำร จ ำนวน (บำท) ประเภทจ ำนวน (บำท) วธีิจัดหำ ส่งมอบ เหตุ

หมวดค่ำครุภัณฑ์

87  ต.ค.62- ก.ย.63 ตูเ้ก็บเอกสารเหล็ก 2 บาน บริหารงานคลงั 5,500                เฉพาะเจาะจง 7

88  ต.ค.62- ก.ย.63 เคร่ืองพิมพร์ะบบเลเซอร์ขาวด า บริหารงานคลงั 3,500                เฉพาะเจาะจง 7

หมวดค่ำทีด่นิและส่ิงก่อสร้ำง

ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงทีด่นิและส่ิงก่อสร้ำง

89 ม.ค.63-ก.ย.63 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมก าแพงศูนยพ์ฒันา การศึกษา 25,000              เฉพาะเจาะจง 45

เด็กเล็กวดัป่าวิริยะพล

หมวดงำนก่อสร้ำงโครงสร้ำงพื้นฐำน

ค่ำทีด่นิและส่ิงก่อสร้ำง

90 พ.ย.62-ก.ย.63 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แผนงานอุตสาหกรรม 52,000              เฉพาะเจาะจง 45

ภายในหมู่บา้น หมู่ท่ี 5 (ซอยบา้นนายสวา่ง) และการโยธา

91 พ.ย.62-ก.ย.63 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แผนงานอุตสาหกรรม 44,000              เฉพาะเจาะจง 45

ภายในหมู่บา้น หมู่ท่ี 5 (ซอยบา้นนายสมหมาย) และการโยธา

92 พ.ย.62-ก.ย.63 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แผนงานอุตสาหกรรม 77,700              เฉพาะเจาะจง 45

ภายในหมู่บา้น หมู่ท่ี 3 (ซอยบา้นนายเกรียงศกัด์ิ) และการโยธา

93 พ.ย.62-ก.ย.63 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แผนงานอุตสาหกรรม 187,000            เฉพาะเจาะจง 60

ภายในหมู่บา้น หมู่ท่ี 7 (ซอยทางเขา้วดั) และการโยธา

94 พ.ย.62-ก.ย.63 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แผนงานอุตสาหกรรม 85,800              เฉพาะเจาะจง 45

ภายในหมู่บา้น หมู่ท่ี 5 (ซอยบา้นนายเด่ียว) และการโยธา

งบประมำณ เงินนอกงบประมำณ



ล ำ ช่วงเวลำทีต้่อง ก ำหนด หมำย

ดบั เร่ิมจัดหำ รำยกำร/จ ำนวน (หน่วย) แผนงำน/โครงกำร จ ำนวน (บำท) ประเภทจ ำนวน (บำท) วธีิจัดหำ ส่งมอบ เหตุ

ที่ (วนั)

หมวดงำนก่อสร้ำงโครงสร้ำงพื้นฐำน

ค่ำทีด่นิและส่ิงก่อสร้ำง

95 พ.ย.62-ก.ย.63 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แผนงานอุตสาหกรรม 80,700              เฉพาะเจาะจง 45

ภายในหมู่บา้น หมู่ท่ี 3 (ซอยบา้นนายบุญมี) และการโยธา

96 พ.ย.62-ก.ย.63 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แผนงานอุตสาหกรรม 98,900              เฉพาะเจาะจง 45

ภายในหมู่บา้น หมู่ท่ี 5 (ซอยบา้นนางเหมียน) และการโยธา

97 พ.ย.62-ก.ย.63 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แผนงานอุตสาหกรรม 291,000            เฉพาะเจาะจง 60

ภายในหมู่บา้น หมู่ท่ี 4 (ซอยบา้นนายชชัชนะ) และการโยธา

98 พ.ย.62-ก.ย.63 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แผนงานอุตสาหกรรม 60,000              เฉพาะเจาะจง 45

ภายในหมู่บา้น หมู่ท่ี 1 (ซอยบา้นนางใครเทา) และการโยธา

99 พ.ย.62-ก.ย.63 โครงการก่อสร้างทางระบายน ้า คสล. ตลาดนดั แผนงานอุตสาหกรรม 334,000            เฉพาะเจาะจง 90

วนัพธุ หมู่ท่ี 6 และการโยธา

100 พ.ย.62-ก.ย.63 โครงการก่อสร้างร่องระบายน ้า ประยกุตธ์นาคาร แผนงานอุตสาหกรรม 69,000              เฉพาะเจาะจง 60

น ้าใตดิ้น และการโยธา

101 พ.ย.62-ก.ย.63 โครงการปรับปรุงภูมิทศัน์และถนนรอบสระน ้า แผนงานอุตสาหกรรม 100,000            เฉพาะเจาะจง 60

สาธารณะ บา้นเต่างอย หมู่ท่ี 1 และการโยธา

102 พ.ย.62-ก.ย.63 โครงการลงลูกรังซ่อมแซมผิวจราจรถนนเพ่ือการ แผนงานอุตสาหกรรม 91,000              เฉพาะเจาะจง 45

เกษตร ภายในหมู่บา้นเต่างอยใต ้หมู่ท่ี 7 และการโยธา

งบประมำณ เงินนอกงบประมำณ
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ล ำ ช่วงเวลำทีต้่อง ก ำหนด หมำย

ดบั เร่ิมจัดหำ รำยกำร/จ ำนวน (หน่วย) แผนงำน/โครงกำร จ ำนวน (บำท) ประเภทจ ำนวน (บำท) วธีิจัดหำ ส่งมอบ เหตุ

ที่ (วนั)

หมวดงำนก่อสร้ำงโครงสร้ำงพื้นฐำน

ค่ำทีด่นิและส่ิงก่อสร้ำง

103 พ.ย.62-ก.ย.63 โครงการวา่งท่อระบายน ้า คสล.พร้อมบ่อพกัน ้า แผนงานอุตสาหกรรม 290,000            เฉพาะเจาะจง 60

ฝาปิด บริเวณหลงัวดั หมู่ท่ี 2 และการโยธา

104 พ.ย.62-ก.ย.63 โครงการวางท่อระบายน ้า คสล. เพ่ือแกไ้ขปัญหา แผนงานอุตสาหกรรม 13,000              เฉพาะเจาะจง 15

น ้าท่วม บริเวณหลงัท่ีดินร้านรับซ้ือไมย้คูา และการโยธา

นายชชัชนะ วิดีสา หมู่ท่ี 1

งบประมำณ เงินนอกงบประมำณ
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ล ำดบั ช่วงเวลำทีต้่อง ก ำหนด หมำย

ที่ เร่ิมจัดหำ รำยกำร/จ ำนวน (หน่วย) แผนงำน/โครงกำร จ ำนวน (บำท) ประเภทจ ำนวน (บำท) วธีิจัดหำ ส่งมอบ เหตุ

หมวดค่ำวสัดุ

1  ต.ค.62- ก.ย.63 ค่าวสัดุส านกังาน การศึกษา 20,000              เฉพาะเจาะจง 7

2  ต.ค.62- ก.ย.63 ค่าวสัดุกีฬา การศาสนาวฒันธรรมฯ 50,000              เฉพาะเจาะจง 7

3  ต.ค.62- ก.ย.63 ค่าอาหารเสริม(นม) โรงเรียนอนุบาลเต่างอย การศึกษา 979,178.20       เฉพาะเจาะจง 260

4  ต.ค.62- ก.ย.63 ค่าอาหารเสริม(นม) โรงเรียนนางอยโพนปลาโหล การศึกษา 239,525.00       เฉพาะเจาะจง 260

5  ต.ค.62- ก.ย.63 ค่าอาหารเสริม(นม) ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กบา้นเต่างอย การศึกษา 30,659.20         เฉพาะเจาะจง 260

6  ต.ค.62- ก.ย.63 ค่าอาหารเสริม(นม) ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กบา้นนางอย การศึกษา 57,486.00         เฉพาะเจาะจง 260

7  ต.ค.62- ก.ย.63 ค่าอาหารเสริม(นม) ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กวดัป่าวิริยะพล การศึกษา 36,407.80         เฉพาะเจาะจง 260

หมวดค่ำใช้สอย

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร

8  ต.ค.62- ก.ย.63 ค่าจา้งเหมาบริการ การศึกษา 72,000              เฉพาะเจาะจง 30

รำยจ่ำยเกี่ยวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรทีไ่ม่

เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืน ๆ

9  ต.ค.62 - ก.ย.63 โครงการเขา้ค่ายพทุธบุตร การศึกษา 80,000              เฉพาะเจาะจง 7

10  ต.ค.62 - ก.ย.63 โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการบริหารสถานศึกษา การศึกษา 110,500            เฉพาะเจาะจง 7

(ค่าจดัการเรียนการสอน)

ของกองกำรศึกษำศำสนำและวฒันธรรม  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเต่ำงอย  อ ำเภอเต่ำงอย จังหวดัสกลนคร

ข้อบัญญตัิงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

งบประมำณ เงินนอกงบประมำณ

แบบ ผด.1

แผนกำรจัดหำพัสดุ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563



ล ำ ช่วงเวลำทีต้่อง ก ำหนด หมำย

ดบั เร่ิมจัดหำ รำยกำร/จ ำนวน (หน่วย) แผนงำน/โครงกำร จ ำนวน (บำท) ประเภทจ ำนวน (บำท) วธีิจัดหำ ส่งมอบ เหตุ

ที่ (วนั)

11  ต.ค.62 - ก.ย.63 โครงการสนบัสุนนค่าใชจ่้ายการบริหารสถานศึกษา การศึกษา 19,500              เฉพาะเจาะจง 7

(ค่าเคร่ืองแบบนกัเรียน)

12  ต.ค.62 - ก.ย.63 โครงการสนบัสุนนค่าใชจ่้ายการบริหารสถานศึกษา การศึกษา 13,000              เฉพาะเจาะจง 7

(ค่าหนงัสือนกัเรียน)

13  ต.ค.62 - ก.ย.63 โครงการสนบัสุนนค่าใชจ่้ายการบริหารสถานศึกษา การศึกษา 13,000              เฉพาะเจาะจง 7

(ค่าอุปกรณ์การเรียน)

14  ต.ค.62 - ก.ย.63 โครงการสนบัสุนนค่าใชจ่้ายการบริหารสถานศึกษา การศึกษา 27,950              เฉพาะเจาะจง 7

(ค่ากิจกรรมพฒันาการเรียน)

15  ต.ค.62 - ก.ย.63 โครงการสนบัสุนนค่าใชจ่้ายการบริหารสถานศึกษา การศึกษา 318,500            เฉพาะเจาะจง 7

(อาหารกลางวนั)

16 ม.ค.-63 โครงการวนัเด็กแห่งชาติ ปี 2563 การศึกษา 50,000              เฉพาะเจาะจง 7

17  ม.ค.63 - ก.ย.63 โครงการเขา้ร่วมการแข่งขนักีฬา ร่วมกบัหน่วยงานอ่ืน การศาสนาวฒันธรรมฯ 30,000              เฉพาะเจาะจง 7

18  ม.ค.63 - ก.ย.63 โครงการแข่งขนักีฬาตา้นยาเสพติดต าบลเต่างอย การศาสนาวฒันธรรมฯ 50,000              เฉพาะเจาะจง 7

หมวดค่ำทีด่นิและส่ิงก่อสร้ำง

ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงทีด่นิและส่ิงก่อสร้ำง

19  ม.ค.63 - ก.ย.63 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมก าแพงศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก การศึกษา 25,000              เฉพาะเจาะจง 45

วดัป่าวิริยะพล

งบประมำณ เงินนอกงบประมำณ
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ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเต่างอย 

เรื่อง    แผนการจัดหาพัสดุประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
…………….……………………… 

 
  ตามค าแนะน าของกระทรวงมหาดไทย เกี่ยวกับการบริหารงานพัสดุขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ก าหนดให้หน่วยงานเจ้าของงบประมาณส ารวจความต้องการพัสดุและแหล่งเงินซึ่งเป็นที่มาของพัสดุที่ 
หน่วยงานจะได้รับหรือต้องมีส่วนร่วมในการจัดหาทุกประเภท และจัดท าแผนการจัดหาพัสดุของหน่วยงานตามแบบ 
ผ.ด. ๑ เพ่ือตรวจสอบและรวบรวมจัดท าเป็นแผนการจัดหาพัสดุประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแบบ 
ผ.ด. ๒ เพ่ือเสนอขออนุมัติแผนจากคณะผู้บริหารองค์กรผ่านปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น  
 

 บัดนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลเต่างอย ได้จัดท าแผนการจัดหาพัสดุประจ าปีขององค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น เสร็จเป็นที่เรียบร้อย จึงขอประกาศรายงานแผนการจัดหาพัสดุประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้ 
                      
 
   ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๐  เดือนตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

                                                                       
                                                                                          (นางภัทราพร  ทัศคร) 

                                                         ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติหน้าที่ 

                                                             นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเต่างอย 

 

 

 


