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ค าน า 

 

 แผนการจัดหาพัสดุ เป็นแหล่งข้อมูลที่ผู้บริหารองค์กรฯ และหน่วยงานต่างๆ ตลอดจนเจ้าหน้าที่

ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ และผู้มีหน้าที่ในการตรวจสอบ สามารถตรวจสอบได้ว่า มีความต้องการพัสดุประเภท

ใด ในช่วงเวลาใด และจัดหามาด้วยวิธีการใด เพื่อให้ทันกับความต้องการใช้พัสดุในการท าแผนจัดหาพัสดุ

ขององค์การบริหารส่วนต าบลเต่างอย เพื่อให้สามารถสนองความต้องการพัสดุของส่วนต่างๆ โดยก าหนด

ภารกิจความรับผิดชอบเกี่ยวกับพัสดุ ให้อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานคลัง ในการจัดเตรียมตาม

ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง จะช่วยท าให้สามารถด าเนินการได้โดยเร็ว และกระจายงานออกในระหว่างปี เพื่อ

ป้องกันการกระจุกตัวของปริมาณงานเมื่อสิ้นปีงบประมาณ ท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีเอกภาพใน

การบริหารงานพัสดุ และสามารถด าเนินการเกี่ยวกับงานพัสดุได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ล ำ ช่วงเวลำทีต้่อง ก ำหนด หมำย

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

ที่ (วนั)

หมวดค่ำใช้สอย

1  ต.ค.63- ก.ย.64 ค่าจา้งเหมาบริการคนงานดูแลรักษาสวนสุขภาพฯ แผนงานเคหะและชุมชน 408,000            เฉพาะเจาะจง 30

2  ต.ค.63- ก.ย.64 ค่าจา้งเหมาบริหาร คนงานประจ ารถเก็บขนขยะ แผนงานเคหะและชุมชน 102,000            เฉพาะเจาะจง 30

3  ต.ค.63- ก.ย.64 ค่าจา้งเหมาบริการผลิต ปิด-เปิด จ่ายน ้าประปา แผนงานการพาณิชย์ 514,800            เฉพาะเจาะจง 30

และซ่อมบ ารุงรักษาระบบประปา

4 พ.ย.63- ก.ย.64 โครงการเป่าลา้งบ่อ แผนงานการพาณิชย์ 90,000              เฉพาะเจาะจง 30

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร

5  ต.ค.63- ก.ย.64 ค่าจา้งเหมาบริการ บริหารงานทัว่ไป 318,160            เฉพาะเจาะจง 30

6  ต.ค.63- ก.ย.64 ค่ารับวารสารและส่ิงพิมพต่์างๆ บริหารงานทัว่ไป 5,000                เฉพาะเจาะจง 7

7  ต.ค.63- ก.ย.64 ค่าจา้งเหมาพนกังานดบัเพลิง รักษาความสงบภายใน 63,100              เฉพาะเจาะจง 30

8  ต.ค.63- ก.ย.64 ค่าจา้งเหมาพน่หมอกควนั สาธารณสุข 14,000              7

9  ต.ค.63- ก.ย.64 ค่าจา้งเหมาส ารวจจ านวนสุนขั/แมว สาธารณสุข 6,000                เฉพาะเจาะจง 15

10  ต.ค.63- ก.ย.64 ค่าจา้งเหมาบริการ การศึกษา 20,000              เฉพาะเจาะจง 30

11  ต.ค.63- ก.ย.64 ค่าจา้งเหมาบริการ สังคมสงเคราะห์ 102,000            เฉพาะเจาะจง 30

12  ต.ค.63- ก.ย.64 ค่าจา้งเหมาบริการ บริหารคลงั 102,000            เฉพาะเจาะจง 30

แบบ ผด.2

แผนกำรจัดหำพัสดุ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเต่ำงอย  อ ำเภอเต่ำงอย จังหวดัสกลนคร

งบประมำณ เงนินอกงบประมำณ

ข้อบัญญตัิงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564



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)

รำยจ่ำยเกี่ยวกับค่ำรับรองและพิธีกำร

13  ต.ค.63- ก.ย.64 ค่าเล้ียงรับรอง บริหารงานทัว่ไป 5,000                เฉพาะเจาะจง 7

14  ต.ค.63- ก.ย.64 ค่าใชจ่้ายในการเลือกตั้ง บริหารงานทัว่ไป 20,000              เฉพาะเจาะจง 7

รำยจ่ำยเกี่ยวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรทีไ่ม่

เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ

15  ต.ค.63- ก.ย.64 ค่าใชจ่้ายในการเตรียมการรับ-ส่งเสด็จฯ บริหารงานทัว่ไป 15,000              เฉพาะเจาะจง 7

16  ต.ค.63- ก.ย.64 ค่าใชจ่้ายในการเลือกตั้ง บริหารงานทัว่ไป 350,000            เฉพาะเจาะจง 7

17  ต.ค.63- ก.ย.64 โครงการพฒันาผูน้ าทอ้งถ่ิน/ทอ้งท่ี บริหารงานทัว่ไป 20,000              เฉพาะเจาะจง 7

18  ต.ค.63- ก.ย.64 โครงการพฒันาศกัยภาพบุคลากรขององคก์าร บริหารงานทัว่ไป 10,000              เฉพาะเจาะจง 7

บริหารส่วนต าบลเต่างอย

19  ต.ค.63- ก.ย.64 วนัทอ้งถ่ินไทย บริหารงานทัว่ไป 5,000                เฉพาะเจาะจง 7

20  ต.ค.63- ก.ย.64 โครงการฝึกอบรมและพฒันาประสิทธิภาพ ปฏิบติั รักษาความสงบภายใน 50,000              

งานของอาสาสมคัรป้องกนัฝ่ายพลเรือน

21  ต.ค.63- ก.ย.64 โครงการอบรมใหค้วามรู้และซ้อมแผนป้องกนั รักษาความสงบภายใน 50,000              เฉพาะเจาะจง 7

และบรรเทาสาธารณภยั(อุทกภยั)ใหก้บัประชาชน

22  ต.ค.63- ก.ย.64 โครงการจดัท าแผนชุมชน สร้างความเขม้แขง็ของชุมชน 5,000                เฉพาะเจาะจง 7

23  ต.ค.63- ก.ย.64 โครงการจิตอาสา"พระราชทาน 904 วปร." สร้างความเขม้แขง็ของชุมชน 10,000              เฉพาะเจาะจง 7

24  ต.ค.63- ก.ย.64 โครงการประชุมประชาคมหมู่บา้น/ต าบล สร้างความเขม้แขง็ของชุมชน 5,000                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

ที่ (วนั)

25  ต.ค.63- ก.ย.64 โครงการศูนยป์ฏิบติัการร่วมในการช่วยเหลือ สร้างความเขม้แขง็ของชุมชน 30,000              เฉพาะเจาะจง 7

ประชาชนของ อปท.ระดบัอ าเภอ

26  ต.ค.63- ก.ย.64 โครงการป้องกนัและระงบัโรคติดต่อ สาธารณสุข 50,000              เฉพาะเจาะจง 7

27  ต.ค.63- ก.ย.64 โครงการปลูกจิตส านึกเด็กนกัเรียน(หน่วยพิทกัป่า) สาธารณสุข 30,000              เฉพาะเจาะจง 15

28  ต.ค.63- ก.ย.64 ค่าใชจ่้ายกิจกรรมวนัเด็กแห่งชาติ การศึกษา 30,000              เฉพาะเจาะจง 7

29  ต.ค.63- ก.ย.64 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม การศึกษา 20,000              เฉพาะเจาะจง 7

30  ต.ค.63- ก.ย.64 ค่าใชจ่้ายในการจดัท าโครงการเผยแพร่ผลงานนกัเรียน การศึกษา 10,000              เฉพาะเจาะจง

31  ต.ค.63- ก.ย.64 โครงการเขา้ค่ายพทุธบุตร การศึกษา 50,000              เฉพาะเจาะจง 7

32  ต.ค.63- ก.ย.64 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม บริหารงานคลงั 20,000              เฉพาะเจาะจง

33  ต.ค.63- ก.ย.64 โรงเรียนผูสู้งอายุ สร้างความเขม้แขง็ของชุมชน 58,000              เฉพาะเจาะจง 7

34  ต.ค.63- ก.ย.64 โครงการเสริมสร้างเคร่ือข่ายและพฒันาศกัยภาพ สร้างความเขม้แขง็ของชุมชน 40,000              เฉพาะเจาะจง

สภาเด็กและเยาวชนต าบลเต่างอย

35  ต.ค.63- ก.ย.64 โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน สร้างความเขม้แขง็ของชุมชน 20,000              เฉพาะเจาะจง 7

หมวดค่ำวสัดุ

36  ต.ค.63- ก.ย.64 วสัดุส านกังาน บริหารงานทัว่ไป 50,000              เฉพาะเจาะจง 7

37  ต.ค.63- ก.ย.64 วสัดุไฟฟ้าและวิทยุ บริหารงานทัว่ไป 50,000              เฉพาะเจาะจง 7

38  ต.ค.63- ก.ย.64 วสัดุงานบา้นงานครัว บริหารงานทัว่ไป 20,000              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)

39  ต.ค.63- ก.ย.64 วสัดุยานพาหนะและขนส่ง บริหารงานทัว่ไป 50,000              เฉพาะเจาะจง 7

40  ต.ค.63- ก.ย.64 วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน บริหารงานทัว่ไป 400,000 เฉพาะเจาะจง 7

41  ต.ค.63- ก.ย.64 ค่าวสัดุโฆษณาและเผยแพร่ บริหารงานทัว่ไป 25,000 เฉพาะเจาะจง 7

42  ต.ค.63- ก.ย.64 ค่าวสัดุคอมพิวเตอร์ บริหารงานทัว่ไป 50,000 เฉพาะเจาะจง 7

43  ต.ค.63- ก.ย.64 ค่าวสัดุอ่ืน บริหารงานทัว่ไป 20,000              เฉพาะเจาะจง 7

44  ต.ค.63- ก.ย.64 ค่าวสัดุยานพาหนะและขนส่ง รักษาความสงบภายใน 30,000              เฉพาะเจาะจง 7

45  ต.ค.63- ก.ย.64 ค่าวสัดุเคร่ืองดบัเพลิง รักษาความสงบภายใน 30,000              เฉพาะเจาะจง 7

46  ต.ค.63- ก.ย.64 ค่าวสัดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ รักษาความสงบภายใน 30,000              เฉพาะเจาะจง 7

47  ต.ค.63- ก.ย.64 ค่าวสัดุอ่ืน รักษาความสงบภายใน 30,000              เฉพาะเจาะจง 7

48  ต.ค.63- ก.ย.64 ค่าวสัดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ สาธารณสุข 120,000            เฉพาะเจาะจง 7

49  ต.ค.63- ก.ย.64 ค่าวสัดุเคร่ืองแต่งกาย สาธารณสุข 20,000              เฉพาะเจาะจง 7

50  ต.ค.63- ก.ย.64 ค่าวสัดุส านกังาน การศึกษา 30,000              เฉพาะเจาะจง 7

51  ต.ค.63- ก.ย.64 ค่าวสัดุก่อสร้าง การศึกษา 60,000              เฉพาะเจาะจง 7

52  ต.ค.63- ก.ย.64 ค่าวสัดุกีฬา การศาสนาวฒันธรรมฯ 44,600              เฉพาะเจาะจง 7

53  ต.ค.63- ก.ย.64 ค่าอาหารเสริม(นม)โรงเรียนอนุบาลเต่างอย การศึกษา 979,178.20       เฉพาะเจาะจง 260

54  ต.ค.63- ก.ย.64 ค่าอาหารเสริม(นม)โรงเรียนนางอยโพนปลาโหล การศึกษา 239,525            เฉพาะเจาะจง 260

55  ต.ค.63- ก.ย.64 ค่าอาหารเสริม(นม)ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กบา้นเต่างอย การศึกษา 32,575.40         เฉพาะเจาะจง 260

56  ต.ค.63- ก.ย.64 ค่าอาหารเสริม(นม)ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กบา้นเนางอย การศึกษา 44,072.60         เฉพาะเจาะจง 260

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)

57  ต.ค.63- ก.ย.64 ค่าอาหารเสริม(นม)ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กวดัป่าวิริยะพล การศึกษา 30,659              เฉพาะเจาะจง 260

58  ต.ค.63- ก.ย.64 ค่าวสัดุส านกังาน แผนงานเคหะและชุมชน 20,000              

59  ต.ค.63- ก.ย.64 ค่าวสัดุก่อสร้าง แผนงานเคหะและชุมชน 5000 เฉพาะเจาะจง 7

60  ต.ค.63- ก.ย.64 ค่าวสัดุคอมพิวเตอร์ แผนงานเคหะและชุมชน 5,000 เฉพาะเจาะจง 7

61  ต.ค.63- ก.ย.64 ค่าวสัดุส ารวจ แผนงานเคหะและชุมชน 5,000 เฉพาะเจาะจง 7

62  ต.ค.63- ก.ย.64 ค่าวสัดุอ่ืน แผนงานเคหะและชุมชน 100,000            เฉพาะเจาะจง 7

63  ต.ค.63- ก.ย.64 ค่าวสัดุส านกังาน สังคมสงเคราะห์ 30,000              เฉพาะเจาะจง 7

64  ต.ค.63- ก.ย.64 ค่าวสัดุคอมพิวเตอร์ สังคมสงเคราะห์ 10,000              เฉพาะเจาะจง 7

65  ต.ค.63- ก.ย.64 ค่าวสัดุส านกังาน บริหารงานคลงั 50,000              เฉพาะเจาะจง 7

66  ต.ค.63- ก.ย.64 ค่าวสัดุโฆษาและเผยแพร่ บริหารงานคลงั 10,000              เฉพาะเจาะจง 7

67  ต.ค.63- ก.ย.64 ค่าวสัดุคอมพิวเตอร์ บริหารงานคลงั 50,000              เฉพาะเจาะจง 7

ค่ำครุภัณฑ์

68  ต.ค.63- ก.ย.64 เคร่ืองปรับอากาศ บริหารงานทัว่ไป 28,600              เฉพาะเจาะจง 7

69  ต.ค.63- ก.ย.64 ตูเ้หล็กเก็บแฟ้มเอกสาร 40 ช่อง บริหารงานทัว่ไป 18,000              เฉพาะเจาะจง 7

70  ต.ค.63- ก.ย.64 ตูเ้หล็กแบบ 2 บาน บริหารงานทัว่ไป 11,000              เฉพาะเจาะจง 7

71  ต.ค.63- ก.ย.64 โตะ๊ท างานระดบั 1-2 พร้อมเกา้อ้ี บริหารงานทัว่ไป 3,900                เฉพาะเจาะจง 7

72  ต.ค.63- ก.ย.64 โตะ๊ท างานระดบั 3-6 พร้อมเกา้อ้ี บริหารงานทัว่ไป 9,000                เฉพาะเจาะจง 7

-5-
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ล ำ ช่วงเวลำทีต้่อง ก ำหนด หมำย
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73  ต.ค.63- ก.ย.64 พดัลมติดผนงัขนาด 16 น้ิว บริหารงานทัว่ไป 3,100.00           เฉพาะเจาะจง 7

74  ต.ค.63- ก.ย.64 จอแสดงภาพขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว บริหารงานทัว่ไป 2,800                เฉพาะเจาะจง 7

75  ต.ค.63- ก.ย.64 เคร่ืองพน่หมอกควนั สาธารณสุข 118,000            เฉพาะเจาะจง 7

76  ต.ค.63- ก.ย.64 ค่าตูเ้หล็กเก็บแฟ้มเอกสาร 40 ช่อง แผนงานเคหะและชุมชน 4,500                เฉพาะเจาะจง 7

77  ต.ค.63- ก.ย.64 ค่าโตะ๊คอมพิวเตอร์พร้อมเกา้อ้ี แผนงานเคหะและชุมชน 4,500                เฉพาะเจาะจง 7

78  ต.ค.63- ก.ย.64 ค่าโตะ๊ท างานระดบั 1-2 พร้อมเกา้อ้ี 2 ชุด แผนงานเคหะและชุมชน 7,800                เฉพาะเจาะจง 7

79  ต.ค.63- ก.ย.64 ค่าพดัลมติดผนงั แผนงานเคหะและชุมชน 1,550                เฉพาะเจาะจง 7

80  ต.ค.63- ก.ย.64 ค่าจอแสดงภาพขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว แผนงานเคหะและชุมชน 2,800                เฉพาะเจาะจง 7

81  ต.ค.63- ก.ย.64 ค่าซมัเมอร์ ขนาด 1.5 HP 2 เคร่ือง แผนงานเคหะและชุมชน 36,000              เฉพาะเจาะจง 7

82  ต.ค.63- ก.ย.64 ค่าซมัเมอร์ ขนาด  2  HP 2 เคร่ือง แผนงานเคหะและชุมชน 56,000              เฉพาะเจาะจง 7

83  ต.ค.63- ก.ย.64 ค่าซมัเมอร์ ขนาด 3 HP 2 เคร่ือง แผนงานเคหะและชุมชน 72,000              เฉพาะเจาะจง 7

84  ต.ค.63- ก.ย.64 ตูเ้ก็บแฟ้มเอกสาร 40 ช่อง สังคมสงเคราะห์ 4,500                เฉพาะเจาะจง 7

85  ต.ค.63- ก.ย.64 ตูเ้หลก้เก็บแฟ้ม 3 ล้ินชกั สังคมสงเคราะห์ 7,000                เฉพาะเจาะจง 7

86  ต.ค.63- ก.ย.64 ตูเ้หล็กแบบ 2 บาน สังคมสงเคราะห์ 5,500                เฉพาะเจาะจง 7

87  ต.ค.63- ก.ย.64 พดัลมติดผนงัขนาด 16 น้ิว สังคมสงเคราะห์ 4,650                เฉพาะเจาะจง 7

88  ต.ค.63- ก.ย.64 ตูเ้หล็กแบบ 2 บาน4 หลงั บริหารงานคลงั 22,000              เฉพาะเจาะจง 7

งบประมำณ เงินนอกงบประมำณ
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ล ำ ช่วงเวลำทีต้่อง ก ำหนด หมำย
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ที่ (วนั)

หมวดค่ำทีด่นิและส่ิงปลูกสร้ำง เฉพาะเจาะจง 7

89  ต.ค.63- ก.ย.64 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมก าแพงศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก การศึกษา 39,000              เฉพาะเจาะจง 7

วดัป่าวิริยะพล

90  ต.ค.63- ก.ย.64 โครงการเทลานคอนกรีตศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก การศึกษา 41,300              เฉพาะเจาะจง 7

บา้นนางอย

หมวดค่ำทีด่นิและส่ิงปลูกสร้ำง

91  ต.ค.63- ก.ย.64 โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ แผนงานอุตสาหกรรมและ 450,000            เฉพาะเจาะจง 7

การโยธา

งบประมำณ เงินนอกงบประมำณ
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