
ช่วงเวลา กําหนด

ที�ตัองจัดหา แผนงาน/ งาน /โครงการ จํานวนเงิน(บาท) ประเภท จํานวน (บาท) ส่งมอบ(วัน)

 ประเภทรายจ่ายเพื�อให้ได้มาซึ�งบริการ

1 ต.ค.60-ก.ย.61  เพื�อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร เย็บหนังสือเข้าปก กองช่าง แผนงานเคหะและชุมชน 30,000              - - เฉพาะเจาะจง 15

 เล่มหนังสือ ค่าจ้างเหมาบริการ  ค่าธรรมเนียม

 ต่างๆ ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที�มีความจําเป็น

 ประเภทค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม

2 ต.ค.60-ก.ย.61  เพื�อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน กองช่าง แผนงานเคหะและชุมชน 150,000            - - เฉพาะเจาะจง 15

 เพื�อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น 

 ซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆ ที�อยู่ในความ

รับผิดชอบของ อบต.

 ประเภทวัสดุสํานักงาน

3 ต.ค.60-ก.ย.61  เพื�อจ่ายเป็นค่าจัดซื�อวัสดุสํานักงานต่างๆ เช่น กองช่าง แผนงานเคหะและชุมชน 30,000              - - เฉพาะเจาะจง 15

 กระดาษ หมึกเครื�องถ่ายเอกสาร ปากกา 

 ไม่บรรทัด ดินสอ ฯลฯ

 ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

4 ต.ค.60-ก.ย.61  เพื�อจ่ายเป็นค่าฟิวส์ หลอดไฟฟ้า ถ่านไฟฟ้า กองช่าง แผนงานเคหะและชุมชน 50,000              - - เฉพาะเจาะจง 15

 ถ่านแบตเตอรี� วิทยุสื�อสาร เครื�องชาร์ตไฟฟ้า

 สัญญาณวิทยุฉุกเฉิน ฯลฯ

หมายเหตุ

ขอองค์การบริหารส่วนตําบลสะแกราช  อําเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา

แบบ ผด.2

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
วิธีจัดหาลําดับ รายการ/ จํานวน (หน่วย) หน่วยงานเจ้าของเงิน



ช่วงเวลา กําหนด

ที�ตัองจัดหา แผนงาน/ งาน /โครงการ จํานวนเงิน(บาท) ประเภท จํานวน (บาท) ส่งมอบ(วัน)
หมายเหตุ

ขอองค์การบริหารส่วนตําบลสะแกราช  อําเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา

แบบ ผด.2

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
วิธีจัดหาลําดับ รายการ/ จํานวน (หน่วย) หน่วยงานเจ้าของเงิน

 ประเภทวัสดุก่อสร้าง

5 ต.ค.60-ก.ย.61  เพื�อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างต่างๆ ที�มีความจํา กองช่าง แผนงานเคหะและชุมชน 150,000            - - เฉพาะเจาะจง 15

 เป็นจะต้องใช้ในราชการ ขององค์การบริหาร

ส่วนตําบล เช่น ยางมะตอย เลื�อยจิ�กซอล์ไฟฟ้า

 เลื�อยวงเดือน สว่านไฟฟ้า ฯลฯ

 ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์

6 ต.ค.60-ก.ย.61  เพื�อจ่ายเป็นค่าจัดซื�อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น กองช่าง แผนงานเคหะและชุมชน 40,000              - - เฉพาะเจาะจง 15

 ผ้าหมึก อุปกรณ์เพิ�มเติมที�เกี�ยวกับการปฏิบัติ

งาน

ประเภทค่าที�ดินและสิ�งก่อสร้าง

6 ม.ีค.61- ม.ิย.61  เพื�อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างป้าย อบต. กองช่าง งานไฟฟ้าถนน 300,000            - - เฉพาะเจาะจง 60

7 ม.ีค.61- ม.ิย.61  เพื�อจ่ายเป็นค่าโครงการถมดินพร้อมปรับ กองช่าง งานไฟฟ้าถนน 93,000              - - เฉพาะเจาะจง 30

 สภาพพื�นที�รอบๆที�ทําการ อบต.หลังใหม่

8 ม.ีค.61- ม.ิย.61  เพื�อจ่ายเป็นค่าโครงการปรับปรุงที�ทําการ กองช่าง งานไฟฟ้าถนน 50,000              - - เฉพาะเจาะจง 30

 องค์การบริหารส่วนตําบลสะแกราชหลังเก่า

9 ม.ีค.61- ม.ิย.61  เพื�อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนน คสล. กองช่าง งานไฟฟ้าถนน 94,600              - - เฉพาะเจาะจง 30

 หมู่ 7 บ้านเก่า

 (จากบ้านนายพรม -บ้านนางสายผ่าน)



ช่วงเวลา กําหนด

ที�ตัองจัดหา แผนงาน/ งาน /โครงการ จํานวนเงิน(บาท) ประเภท จํานวน (บาท) ส่งมอบ(วัน)
หมายเหตุ

ขอองค์การบริหารส่วนตําบลสะแกราช  อําเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา

แบบ ผด.2

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
วิธีจัดหาลําดับ รายการ/ จํานวน (หน่วย) หน่วยงานเจ้าของเงิน

10 ม.ีค.61- ม.ิย.61  เพื�อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนน คสล. กองช่าง งานไฟฟ้าถนน 115,100            - - เฉพาะเจาะจง 45

 หมู่ 11 บ้านห้วยใต้

 (สายวัดโคกบ่ม ถึงบ้านนางเวียน บุษด)ี

11 ม.ีค.61- ม.ิย.61  เพื�อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนน คสล. กองช่าง งานไฟฟ้าถนน 51,800              - - เฉพาะเจาะจง 30

 หมู่ 7 บ้านเก่า

 (จากบบ้านนายวีรัตน-์ถนนบ้านโป่ง)

12 ม.ีค.61- ม.ิย.61  เพื�อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนน คสล. กองช่าง งานไฟฟ้าถนน 77,000              - - เฉพาะเจาะจง 30

 หมู่ 13 บ้านโคกไผ่แก้ว

 (ซอยบ้านนายสมบัติ คํากิ�ง)

13 ม.ีค.61- ม.ิย.61  เพื�อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนน คสล. กองช่าง งานไฟฟ้าถนน 71,700              - - เฉพาะเจาะจง 30

 หมู่ 10 บ้านใหม่เชียงสา

 (จากบ้านนายสมศักดิ� ยันสําโรง -ถนน 304)

14 ม.ีค.61- ม.ิย.61  เพื�อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนน คสล. กองช่าง งานไฟฟ้าถนน 100,000            - - เฉพาะเจาะจง 45

 หมู่ 5 บ้านคลองเตย

 (สายตรงข้ามบ้านนายชัชวาล-ฝายยาง)

15 ม.ีค.61 - ม.ิย.61  เพื�อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนน คสล. กองช่าง งานไฟฟ้าถนน 139,300            - - เฉพาะเจาะจง 45

 หมู่ 2 บ้านหนองแฟบ

 (สายบ้านนางต้อย ถึงคลองบ้านหนองแฟบ)



ช่วงเวลา กําหนด

ที�ตัองจัดหา แผนงาน/ งาน /โครงการ จํานวนเงิน(บาท) ประเภท จํานวน (บาท) ส่งมอบ(วัน)
หมายเหตุ

ขอองค์การบริหารส่วนตําบลสะแกราช  อําเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา

แบบ ผด.2

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
วิธีจัดหาลําดับ รายการ/ จํานวน (หน่วย) หน่วยงานเจ้าของเงิน

16 ม.ีค.61- ม.ิย.61  เพื�อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนน คสล. กองช่าง งานไฟฟ้าถนน 79,800              - - เฉพาะเจาะจง 30

 หมู่ 14 บ้านใหม่คลองเตย

 (สายบ้านนายประมุข เกตุกิ�ง ถึงถนนทางขึ�น

 ตะกรุดรัง)

17 ม.ีค.61- ม.ิย.61  เพื�อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนน คสล. กองช่าง งานไฟฟ้าถนน 122,900            - - เฉพาะเจาะจง 45

 หมู่ 13 บ้านโคกไผ่แก้ว

 (จากทางหลวงชนบท 3002 ขวามือ -ซอยบ้าน

 ผู้ใหญ่วรเจริญ บรรลัง)

18 ม.ีค.61- ม.ิย.61  เพื�อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนน คสล. กองช่าง งานไฟฟ้าถนน 52,100              - - เฉพาะเจาะจง 30

 หมู่ 7 บ้านเก่า

 (จากบ้านนางภารินทร-์บ้านนางจัด)

19 ม.ีค.61- ม.ิย.61  เพื�อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนน คสล. กองช่าง งานไฟฟ้าถนน 199,700            - - เฉพาะเจาะจง 45

 หมู่ 12 บ้านเก่าเหนือ

 (จากศาลา SML ถึงถนน คสล.เดิม)

20 ม.ีค.61- ม.ิย.61  เพื�อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนน คสล. กองช่าง งานไฟฟ้าถนน 83,000              - - เฉพาะเจาะจง 30

 หมู่ 11 บ้านห้วยใต้

 (หน้าย้านนางอํานวย จันสีนะ -โรงฆ่าสุกร)



ช่วงเวลา กําหนด

ที�ตัองจัดหา แผนงาน/ งาน /โครงการ จํานวนเงิน(บาท) ประเภท จํานวน (บาท) ส่งมอบ(วัน)
หมายเหตุ

ขอองค์การบริหารส่วนตําบลสะแกราช  อําเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา

แบบ ผด.2

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
วิธีจัดหาลําดับ รายการ/ จํานวน (หน่วย) หน่วยงานเจ้าของเงิน

21 ม.ีค.61- ม.ิย.61  เพื�อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างผนังกันดิน กองช่าง งานไฟฟ้าถนน 197,900            - - เฉพาะเจาะจง 45

 คสล. หมู่ 8 บ้านขี�เหล็ก

 (จากข้างบ้านนายเฉลียว)

22 ม.ีค.61- ม.ิย.61  เพื�อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างเหมืองดาด กองช่าง งานไฟฟ้าถนน 199,000            - - เฉพาะเจาะจง 45

 คสล. หมู่ 6 บ้านโป่ง

 (ต่อจากของเดิม)

23 ต.ค.60-ก.ย.61  เพื�อจ่ายเป็นค่าโครงการขยายเขตไฟฟ้า กองช่าง งานไฟฟ้าถนน 200,000            - - เฉพาะเจาะจง

 สาธารณะหมู่ 14 บ้านใหม่คลองเตย

24 ต.ค.60-ก.ย.61  เพื�อจ่ายเป็นค่าโครงการขยายเขตไฟฟ้า กองช่าง งานไฟฟ้าถนน 200,000            - - เฉพาะเจาะจง

  สาธารณะหมู่ 15 บ้านใหม่สะแกราช

25 ต.ค.60-ก.ย.61  เพื�อจ่ายเป็นค่าโครงการขยายเขตไฟฟ้า กองช่าง งานไฟฟ้าถนน 200,000            - - เฉพาะเจาะจง

  สาธารณะหมู่ 3 บ้านโคก

26 ม.ีค.61- ม.ิย.61  เพื�อจ่ายเป็นค่าโครงการขุดลอกเหมืองส่งนํ�า กองช่าง งานไฟฟ้าถนน 56,500              - - เฉพาะเจาะจง 30

 หมู่ 1 บ้านห้วย

27 ม.ีค.61- ม.ิย.61  เพื�อจ่ายเป็นค่าโครงการปรับปรุงถนนดิน กองช่าง งานไฟฟ้าถนน 19,000              - - เฉพาะเจาะจง 30

 หมู่ 14 บ้านใหม่คลองเตย

 (จากบ้านนายบุญหลาย ถนนวัดคลองเตย)



ช่วงเวลา กําหนด

ที�ตัองจัดหา แผนงาน/ งาน /โครงการ จํานวนเงิน(บาท) ประเภท จํานวน (บาท) ส่งมอบ(วัน)
หมายเหตุ

ขอองค์การบริหารส่วนตําบลสะแกราช  อําเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา

แบบ ผด.2

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
วิธีจัดหาลําดับ รายการ/ จํานวน (หน่วย) หน่วยงานเจ้าของเงิน

28 ม.ีค.61- ม.ิย.61  เพื�อจ่ายเป็นค่าโครงการปรับปรุงถนน กองช่าง งานไฟฟ้าถนน 44,200              - - เฉพาะเจาะจง 30

 หินคลุกหมู่ 4 บ้านโคกหนองแฟบ 

 (สายรอบโรงเรียนบ้านหนองแฟบ)

29 ม.ีค.61- ม.ิย.61  เพื�อจ่ายเป็นค่าโครงการปรับปรุงถนน กองช่าง งานไฟฟ้าถนน 151,200            - - เฉพาะเจาะจง 45

 หินคลุกหมู่ 4 บ้านโคกหนองแฟบ 

 (สายคลองหนองฝาก)

30 ม.ีค.61- ม.ิย.61  เพื�อจ่ายเป็นค่าโครงการปรับปรุงถนน กองช่าง งานไฟฟ้าถนน 33,300              - - เฉพาะเจาะจง 30

  หินคลุกหมู่ 2 บ้านหนองแฟบ 

 (สายสวนมะนาว -บ้านนางสีดา)

31 ม.ีค.61- ม.ิย.61  เพื�อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างรางระบาย กองช่าง งานบําบัดนํ�าเสีย 99,500              - - เฉพาะเจาะจง 30

 นํ�าคสล. พร้อมฝาปิด หมู่ 9 บ้านเชียงสา

 (จากกองทุน -บ้านนายสมาน ต่อจากของเดิม)

32 ม.ีค.61- ม.ิย.61  -จ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างรางระบายนํ�า . กองช่าง งานบําบัดนํ�าเสีย 99,500              - - เฉพาะเจาะจง 30

 คสล. พร้อมฝาปิด หมู่ 9 บ้านเชียงสา

 (จากบ้านนางเงิน สอนจังหรีด -บ้านนายพิตร)

33 ม.ีค.61- ม.ิย.61  -จ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างรางระบายนํ�า . กองช่าง งานบําบัดนํ�าเสีย 126,600            - - เฉพาะเจาะจง 45

 คสล. พร้อมฝาปิด หมู่ 10 บ้านใหม่เชียงสา

 (สายบ้านนางสุวิมล -บ้านนายเขียว เงียบกิ�ง)



ช่วงเวลา กําหนด

ที�ตัองจัดหา แผนงาน/ งาน /โครงการ จํานวนเงิน(บาท) ประเภท จํานวน (บาท) ส่งมอบ(วัน)
หมายเหตุ

ขอองค์การบริหารส่วนตําบลสะแกราช  อําเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา

แบบ ผด.2

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
วิธีจัดหาลําดับ รายการ/ จํานวน (หน่วย) หน่วยงานเจ้าของเงิน

 ประเภทรายจ่ายเพื�อให้ได้มาซึ�งบริการ

34 ต.ค.60-ก.ย.61  เพื�อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ที�อยู่ กองช่าง กิจการประปา 400,000            - - เฉพาะเจาะจง 15

ในการ ดูแลรับผิดชอบของกิจการประปา 

 อบต. เช่น ขุดลอก ทางนํ�าเข้าบ่อตกตะกอน 

 ค่าจ้างเหมาสูบนํ�าเข้าอ่างบึงคํา และจ้างเหมา

บริการต่างๆ ฯลฯ

 ประเภทค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม

35 ต.ค.60-ก.ย.61  เพื�อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาและซ่อม กองช่าง กิจการประปา 200,000            - - เฉพาะเจาะจง 15

 แซมครุภัณฑ์ที�อยู่ในความรับผิดชอบของ

 กิจการประปา อบต. เช่น รถจักรยานต์ 

 เครื�องคอมพิวเตอร์ท่อสูบนํ�าดิบ ท่อส่งนํ�าดิบ

 ฯลฯ

 ประเภทวัสดุสํานักงาน

36 ต.ค.60-ก.ย.61  เพื�อจ่ายเป็นค่าจัดซื�อกระดาษ หมึกเครื�องถ่าย กองช่าง กิจการประปา 70,000              - - เฉพาะเจาะจง 15

  เอกสารปากกา ยางลบ ไม้บรรทัด ดินสอ

 แล วัสดุอื�นๆ ที�จําเป็น



ช่วงเวลา กําหนด

ที�ตัองจัดหา แผนงาน/ งาน /โครงการ จํานวนเงิน(บาท) ประเภท จํานวน (บาท) ส่งมอบ(วัน)
หมายเหตุ

ขอองค์การบริหารส่วนตําบลสะแกราช  อําเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา

แบบ ผด.2

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
วิธีจัดหาลําดับ รายการ/ จํานวน (หน่วย) หน่วยงานเจ้าของเงิน

 วัสดุก่อสร้าง

37 ต.ค.60-ก.ย.61  -จ่ายเป็นค่าจัดซื�อวัสดุก่อสร้างที�ใช้ในการ กองช่าง กิจการประปา 150,000            - - เฉพาะเจาะจง 15

 บริหารงานกิจการประปาเช่น ท่อพีวีซี กาวนํ�า

  ข้อต่อ ข้องอ มิเตอร์นํ�า และอื�นๆ

 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

38 ต.ค.60-ก.ย.61  เพื�อจ่ายเป็นค่าจัดซื�อวัสดุยานพาหนะขนส่ง กองช่าง กิจการประปา 5,000                - - เฉพาะเจาะจง 15

 เช่นแบตเตอรี� ยางนอก ยางใน นํ�ามันเบรคฯลฯ

 ประเภทวัสดุเชื�อเพลิงและหล่อลื�น

39 ต.ค.60-ก.ย.61  เพื�อจ่ายเป็นค่าจัดซื�อวัสดุเชื�อเพลิงและหล่อ กองช่าง กิจการประปา 9,000                - - เฉพาะเจาะจง 15

 ลื�นสําหรับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ที�ใช้ใน

 การปฏิบัติราชการของ อบต.

 ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์

40 ต.ค.60-ก.ย.61  -จ่ายเป็นค่าจัดซื�อวัสดุวิทยาศาสตร์ที�มีความ กองช่าง กิจการประปา 900,000            - - เฉพาะเจาะจง 15

 จําเป็นทางด้านกิจการประปา เช่น สารส้ม 

คลอลีน ฯลฯ

 ประเภทรายจ่ายเพื�อให้ได้มาซึ�งบริการ

41 ต.ค.60-ก.ย.61 เพื�อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาทําความสะอาดอาคาร กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 30,000                - - เฉพาะเจาะจง 7

สํานักงาน ค่าจัดซื�อวารสารหรือหนังสือพิมพ์ ศาสนาและวัฒนธรรม



ช่วงเวลา กําหนด

ที�ตัองจัดหา แผนงาน/ งาน /โครงการ จํานวนเงิน(บาท) ประเภท จํานวน (บาท) ส่งมอบ(วัน)
หมายเหตุ

ขอองค์การบริหารส่วนตําบลสะแกราช  อําเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา

แบบ ผด.2

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
วิธีจัดหาลําดับ รายการ/ จํานวน (หน่วย) หน่วยงานเจ้าของเงิน

ค่าธรรมเนียม ค่าจ้างเหมาบริการอื�นๆ ฯลฯ

ประเภทรายจ่ายเกี�ยวกับการรับรองและพิธีการ

42 ต.ค.60-ก.ย.61 เพื�อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครื�องดื�ม ค่าของขวัญ กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 20,000                - - เฉพาะเจาะจง 7

ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายที�เกี�ยวเนื�องในการ ศาสนาและวัฒนธรรม

เลี�ยงรับรองรวมทั�งค่าบริการและค่าใช้จ่ายอื�นๆ

ประเภทรายจ่ายในการเดินทางไปราชการ

43 ต.ค.60-ก.ย.61 เพื�อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 60,000                - - เฉพาะเจาะจง 7

ประชุมตามโครงการต่างๆ ค่าเบื�ยเลี�ยง ศาสนาและวัฒนธรรม

ค่าพาหนะ ค่าเช่าที�พัก และค่าใช้จ่ายอื�นๆ

ในการเดินทางไปอบรมสัมนา

44 ต.ค.60-ก.ย.61 เพื�อจ่ายเป็นค่าโครงการพัฒนาศักยภาพ กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 20,000                เฉพาะเจาะจง 7

บุคลากรทางการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

45 ต.ค.60-ก.ย.61 เพื�อจ่ายเป็นค่าโครงการอบรมเรื�องโรคติดต่อ กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 40,000                เฉพาะเจาะจง 7

ในเด็กและเยาวชนตําบลสะแกราช ศาสนาและวัฒนธรรม

ประเภทค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม

46 ต.ค.60-ก.ย.61 เพื�อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 40,000                - - เฉพาะเจาะจง 7

เพื�อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ศาสนาและวัฒนธรรม

ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษา



ช่วงเวลา กําหนด

ที�ตัองจัดหา แผนงาน/ งาน /โครงการ จํานวนเงิน(บาท) ประเภท จํานวน (บาท) ส่งมอบ(วัน)
หมายเหตุ

ขอองค์การบริหารส่วนตําบลสะแกราช  อําเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา

แบบ ผด.2

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
วิธีจัดหาลําดับ รายการ/ จํานวน (หน่วย) หน่วยงานเจ้าของเงิน

ครุภัณฑ์ต่าง ๆ

ประเภทวัสดุสํานักงาน

47 ต.ค.60-ก.ย.61 เพื�อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน เช่น เครื�องเขียน กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 30,000                - - เฉพาะเจาะจง 7

แบบพิมพ์ ค่าวัสดุต่างๆ ที�จําเป็นในสํานักงาน ศาสนาและวัฒนธรรม

รวมถึงค่านํ�าดื�มสําหรับให้บริการประชาชน 

และวัสดุอื�น ๆ

ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

48 ต.ค.60-ก.ย.61 เพื�อจ่ายเป็นค่าซื�อหลอดไฟ สายไฟฟ้า กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 10,000                - - เฉพาะเจาะจง 15

ปลั�กไฟฟ้า ลําโพง ไมโครโฟน และวัสดุอื�นๆ ศาสนาและวัฒนธรรม

ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว

49 ต.ค.60-ก.ย.61 เพื�อจ่ายเป็นค่าจัดซื�อวัสดุงานบ้านงานครัว กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 10,000                - - เฉพาะเจาะจง 7

และวัสดุที�ใช้ทําควมสะอาด เช่น ช้อน ชาม ศาสนาและวัฒนธรรม

ไม้กวาด ผงซักฟอก ผ้าปูโต๊ะ และวัสดุอื�นๆ

ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์

50 ต.ค.60-ก.ย.61 เพื�อจ่ายเป็นค่าจัดซื�อคอมพิวเตอร์ เช่น ผ้าหมึก กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 30,000                - - เฉพาะเจาะจง 7

อุปกรณ์เพิ�มเติม กระดาษบันทึกข้อมูล แผ่น ศาสนาและวัฒนธรรม

จัดเก็บข้อมูล ค่าจัดซื�อโปรแกรมคอมพิวเตอร์

และวัสดุอื�นๆ



ช่วงเวลา กําหนด

ที�ตัองจัดหา แผนงาน/ งาน /โครงการ จํานวนเงิน(บาท) ประเภท จํานวน (บาท) ส่งมอบ(วัน)
หมายเหตุ

ขอองค์การบริหารส่วนตําบลสะแกราช  อําเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา

แบบ ผด.2

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
วิธีจัดหาลําดับ รายการ/ จํานวน (หน่วย) หน่วยงานเจ้าของเงิน

ประเภทคุรุภัณฑ์สํานักงาน

51 ต.ค.60-ก.ย.61 เพื�อจ่ายเป็นาจัดซื�อตู้เอกสารบานทึบแบบเปิด กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 21,000                - - เฉพาะเจาะจง 7

จํานวน 2 ตู้ จัดซื�อตู้เอกสาร 4 ลิ�นชัก ศาสนาและวัฒนธรรม

จํานวน 2 ตู้

ประเภทรายจ่ายเพื�อให้ได้มาซึ�งบริการ

52 ต.ค.60-ก.ย.61 เพื�อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาทําความสะอาดอาคาร กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 50,000                - - เฉพาะเจาะจง 7

สํานักงาน ค่าจัดซื�อวารสารหรือหนังสือพิมพ์ ศาสนาและวัฒนธรรม

ค่าธรรมเนียม ค่าจ้างเหมาบริการอื�นๆ ฯลฯ

53 ต.ค.60-ม.ิย.61 เพื�อจ่ายเป็นค่าโครงการจัดแข่งขันกีฬา ศพด. กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 50,000                - - เฉพาะเจาะจง 7

เสริมสร้างพัฒนาการด้านร่างกาย ศาสนาและวัฒนธรรม

54 ต.ค.60-ก.ย.61 เพื�อจ่ายเป็นค่าโครงการจัดหาสื�อการเรียน กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 80,000                - - เฉพาะเจาะจง 7

การสอนและวัสดุการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

55 ธ.ค.60-ม.ีค.61 เพื�อจ่ายเป็นค่าโครงการเรียนรู้นอกสถานที� กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 40,000                - - เฉพาะเจาะจง 7

ของเด็กใน ศพด. ทั�ง 5 แห่ง ศาสนาและวัฒนธรรม

56 ต.ค.60-ก.ย.61 เพื�อจ่ายเป็นค่าโครงการสนับสนุนทุนการ กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 30,000                - - เฉพาะเจาะจง 7

ศึกษาสําหรับเด็กเรียนดีฐานะยากจน ในเขต ศาสนาและวัฒนธรรม

อบต.

57 ต.ค.60-ส.ค.61 เพื�อจ่ายเป็นค่าโครงการอบรมผู้ปกครอง กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 10,000                - - เฉพาะเจาะจง 7



ช่วงเวลา กําหนด

ที�ตัองจัดหา แผนงาน/ งาน /โครงการ จํานวนเงิน(บาท) ประเภท จํานวน (บาท) ส่งมอบ(วัน)
หมายเหตุ

ขอองค์การบริหารส่วนตําบลสะแกราช  อําเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา

แบบ ผด.2

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
วิธีจัดหาลําดับ รายการ/ จํานวน (หน่วย) หน่วยงานเจ้าของเงิน

และครูเพื�อแลกเปลี�ยนความคิดเห็น ศาสนาและวัฒนธรรม

ประเภทวัสดุสํานักงาน

58 ต.ค.60-ก.ย.61 เพื�อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน เช่น เครื�องเขียน กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 50,000                - - เฉพาะเจาะจง 7

แบบพิมพ์ ค่าวัสดุต่างๆ ที�จําเป็นในสํานักงาน ศาสนาและวัฒนธรรม

รวมถึงค่านํ�าดื�มสําหรับให้บริการประชาชน 

และวัสดุอื�น ๆ

ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

59 ต.ค.60-ก.ย.61 เพื�อจ่ายเป็นค่าซื�อหลอดไฟ สายไฟฟ้า กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 15,000                - - เฉพาะเจาะจง 7

ปลั�กไฟฟ้า ลําโพง ไมโครโฟน และวัสดุอื�นๆ ศาสนาและวัฒนธรรม

ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว

60 ต.ค.60-ก.ย.61 เพื�อจ่ายเป็นค่าจัดซื�อวัสดุงานบ้านงานครัว กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 50,000                - - เฉพาะเจาะจง 7

 และวัสดุที�ใช้ทําควมสะอาด เช่น ไม้กวาด ศาสนาและวัฒนธรรม

 ช้อน ชาม ผงซักฟอก ผ้าปูโต๊ะ และวัสดุอื�นๆ

ประเภทค่าอาหารเสริม (นม)

61 ต.ค.60-ก.ย.61 เพื�อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุน กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 1,676,680           - - เฉพาะเจาะจง 7

อาหารเสริม(นม) สําหรับโรงเรียนในเขต ศาสนาและวัฒนธรรม

อบต.สะแกราช จํานวน 7โรงเรียน 

และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 124 คน



ช่วงเวลา กําหนด

ที�ตัองจัดหา แผนงาน/ งาน /โครงการ จํานวนเงิน(บาท) ประเภท จํานวน (บาท) ส่งมอบ(วัน)
หมายเหตุ

ขอองค์การบริหารส่วนตําบลสะแกราช  อําเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา

แบบ ผด.2

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
วิธีจัดหาลําดับ รายการ/ จํานวน (หน่วย) หน่วยงานเจ้าของเงิน

ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

62 ต.ค.60-ก.ย.61 เพื�อจ่ายเป็นค่าจัดซื�ออุปกรณ์ทางการแพทย์ กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 20,000                - - เฉพาะเจาะจง 7

สําหรับตรวจประเมินและการปฏิบัติงานเพื�อ ศาสนาและวัฒนธรรม

การควบคุมโรค

ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์

63 ต.ค.60-ก.ย.61 เพื�อจ่ายเป็นค่าจัดซื�อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 30,000                - - เฉพาะเจาะจง 7

ผ้าหมึกอุปกรณ์เพิ�มเติม กระดาษบันทึกข้อมูล ศาสนาและวัฒนธรรม

แผ่นจัดเก็บ ค่าจัดซื�อโปรแกรมอมพิวเตอร์ 

ที�เกี�ยวกับการปฏิบัติงาน

ประเภทค่าไฟฟ้า

64 ต.ค.60-ก.ย.61 เพื�อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสําหรับศูนย์ กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 36,000                - - เฉพาะเจาะจง 7

พัฒนาเด็กเล็กและสถานที�อื�นๆ ที�อยู่ใน ศาสนาและวัฒนธรรม

ความรับผิดชอบของ อบต.

ประเภทค่าบริกาสื�อสารและโทรคมนาคม

65 ต.ค.60-ก.ย.61 เพื�อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี�ยวกับการใช้ กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 16,000                - - เฉพาะเจาะจง 7

ระบบอินเตอร์เน็ตและค่าสื�อสารอื�นๆ ศาสนาและวัฒนธรรม

ที�เกี�ยวข้อง เพื�อประโยชน์ในการปฏิบัติ

ราชการและบริการประชาชน



ช่วงเวลา กําหนด

ที�ตัองจัดหา แผนงาน/ งาน /โครงการ จํานวนเงิน(บาท) ประเภท จํานวน (บาท) ส่งมอบ(วัน)
หมายเหตุ

ขอองค์การบริหารส่วนตําบลสะแกราช  อําเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา

แบบ ผด.2

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
วิธีจัดหาลําดับ รายการ/ จํานวน (หน่วย) หน่วยงานเจ้าของเงิน

ประเภทค่าเครื�องเล่นเด็ก

66 ต.ค.60-ก.ย.61 เพื�อเป็นค่าใช้จ่ายในการซื�อเครื�องเล่นเด็ก กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 85,500                - - เฉพาะเจาะจง 7

สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สะแกราช ศาสนาและวัฒนธรรม

ประเภทค่าก่อสร้างสิ�งสาธารณูปการ

67 ต.ค.60-ก.ย.61 เพื�อจ่ายเป็นค่าติดตั�งรางระบายนํ�าฝน อาคาร กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 21,000                - - เฉพาะเจาะจง 7

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สะแกราช ศาสนาและวัฒนธรรม

 ประเภทรายจ่ายเพื�อให้ได้มาซึ�งบริการ

68 ต.ค.60-ก.ย.61 เพื�อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาทําความสะอาดอาคาร กองการศึกษา แผนงานการศาสนา 25,000                - - เฉพาะเจาะจง 7

สํานักงาน ค่าจัดซื�อวารสารหรือหนังสือพิมพ์ ศาสนาและวัฒนธรรม วัฒนธรรมและนันทนาการ

ค่าธรรมเนียม ค่าจ้างเหมาบริการอื�นๆ ฯลฯ

ประเภทรายจ่ายเกี�ยวเนื�องกับการปฏิบัติ

ราชการที�ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื�นๆ

69 ต.ค.60-ก.ย.61 เพื�อจ่ายเป็นค่าโครงการแข่งขันกีฬาตําบล กองการศึกษา แผนงานการศาสนา 250,000              - - เฉพาะเจาะจง 7

สะแกราช ศาสนาและวัฒนธรรม วัฒนธรรมและนันทนาการ

ประเภทวัสดุกีฬา

70 ต.ค.60-ก.ย.61 เพื�อจ่ายเป็นค่าจัดซื�อ วัสดุ อุปกรณ์กีฬา กองการศึกษา แผนงานการศาสนา 100,000              - - เฉพาะเจาะจง 7

เพื�อสนับสนุนให้กับชุมชน หมู่บ้านได้ใช้ ศาสนาและวัฒนธรรม วัฒนธรรมและนันทนาการ

ในการเล่นกีฬาและออกกําลังกาย



ช่วงเวลา กําหนด

ที�ตัองจัดหา แผนงาน/ งาน /โครงการ จํานวนเงิน(บาท) ประเภท จํานวน (บาท) ส่งมอบ(วัน)
หมายเหตุ

ขอองค์การบริหารส่วนตําบลสะแกราช  อําเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา

แบบ ผด.2

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
วิธีจัดหาลําดับ รายการ/ จํานวน (หน่วย) หน่วยงานเจ้าของเงิน

ประเภทค่าไฟฟ้า

71 ต.ค.60-ก.ย.61 เพื�อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสนามกีฬา กองการศึกษา แผนงานการศาสนา 25,000                - - เฉพาะเจาะจง 7

ของ อบต. และสถานที�อื�นๆ ที�อยู่ในความ ศาสนาและวัฒนธรรม วัฒนธรรมและนันทนาการ

รับผิดชอบของ อบต.

ประเภทเครื�องออกกําลังกาย

72 ต.ค.60-ก.ย.61 เพื�อจ่ายเป็นค่าจัดซื�อเครื�องออกกําลังกาย กองการศึกษา แผนงานการศาสนา 140,000              - - เฉพาะเจาะจง 7

สําหรับ หมู1่ ประกอบด้วย เครื�องบริหารเอว ศาสนาและวัฒนธรรม วัฒนธรรมและนันทนาการ

สะโพก เครื�องโยกแขน ขา สะโพก เครื�องซิท

อัพ นวดหลัง จักรยานผีเสื�อ บริหารหน้าอก 

ชุดบาร์เดี�ยว ชุดบาร์คู่ ฯลฯ

ประเภทรายจ่ายเกี�ยวเนื�องกับการปฏิบัติ

ราชการที�ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื�นๆ

73 ต.ค.60-ก.ย.61 เพื�อจ่ายเป็นค่าโครงการค่ายธรรมะ สําหรับ กองการศึกษา แผนงานการศาสนา 40,000                - - เฉพาะเจาะจง 7

ผู้บริหารสมาชิกสภา พนักงานจ้าง และผู้ที� ศาสนาและวัฒนธรรม วัฒนธรรมและนันทนาการ

เกี�ยวข้อง

74 ต.ค.60-ก.ย.61 เพื�อจ่ายเป็นค่าโครงการค่ายธรรมะ สําหรับ กองการศึกษา แผนงานการศาสนา 40,000                - - เฉพาะเจาะจง 7

ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานจ้าง และผู้ที� ศาสนาและวัฒนธรรม วัฒนธรรมและนันทนาการ

เกี�ยวข้อง



ช่วงเวลา กําหนด

ที�ตัองจัดหา แผนงาน/ งาน /โครงการ จํานวนเงิน(บาท) ประเภท จํานวน (บาท) ส่งมอบ(วัน)
หมายเหตุ

ขอองค์การบริหารส่วนตําบลสะแกราช  อําเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา

แบบ ผด.2

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
วิธีจัดหาลําดับ รายการ/ จํานวน (หน่วย) หน่วยงานเจ้าของเงิน

75 พ.ย.60-ธ.ค.60 เพื�อจ่ายเป็นค่าโครงการจัดงานวันคล้ายวัน กองการศึกษา แผนงานการศาสนา 50,000                - - เฉพาะเจาะจง 7

พระราชสมภพในหลวง รัชกาลที� 9 ศาสนาและวัฒนธรรม วัฒนธรรมและนันทนาการ

76 ม.ิย.61-ก.ค.61 เพื�อจ่ายเป็นค่าโครงการเฉลิมพระเกียรติ กองการศึกษา แผนงานการศาสนา 100,000              - - เฉพาะเจาะจง 7

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ศาสนาและวัฒนธรรม วัฒนธรรมและนันทนาการ

77 ต.ค.60-ก.ย.61 เพื�อจ่ายเป็นค่าโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติ กองการศึกษา แผนงานการศาสนา 5,000                  - - เฉพาะเจาะจง 7

ภูมิปัญญาท้องถิ�น ศาสนาและวัฒนธรรม วัฒนธรรมและนันทนาการ

78 พ.ย.60-ธ.ค.60 เพื�อจ่ายเป็นค่าโครงการวันผ้าไหมและของดี กองการศึกษา แผนงานการศาสนา 50,000                - - เฉพาะเจาะจง 7

ปักธงชัยร่วมกับอําเภอปักธงชัย (เทศกาลงาน ศาสนาและวัฒนธรรม วัฒนธรรมและนันทนาการ

ไหมที�โคราช)

79 ต.ค.60-ก.ย.61 เพื�อจ่ายเป็นค่าโครงการวันสําคัญของชาติ กองการศึกษา แผนงานการศาสนา 50,000                - - เฉพาะเจาะจง 7

ศาสนาและวัฒนธรรม วัฒนธรรมและนันทนาการ

80 ม.ิย.61-ส.ค.61 เพื�อจ่ายเป็นค่าโครงการส่งเสริมพระพุทธ กองการศึกษา แผนงานการศาสนา 30,000                - - เฉพาะเจาะจง 7

ศาสนาเทศกาลเข้าพรรษา ศาสนาและวัฒนธรรม วัฒนธรรมและนันทนาการ

81  15-22พ.ย.61 เพื�อจ่ายเป็นค่าโครงการสืบสานประเพณีลอย กองการศึกษา แผนงานการศาสนา 10,000                - - เฉพาะเจาะจง 7

กระทง ศาสนาและวัฒนธรรม วัฒนธรรมและนันทนาการ

82 ม.ีค.61-เม.ย.61 เพื�อจ่ายเป็นค่าโครงการอนุรักษ์และส่งเสริม กองการศึกษา แผนงานการศาสนา 20,000                - - เฉพาะเจาะจง 7

กิจกรรมรําบวงสรวงอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี ศาสนาและวัฒนธรรม วัฒนธรรมและนันทนาการ

(จําลอง) ในงานฉลองชัยท่านท้าวสุรนารี



ช่วงเวลา กําหนด

ที�ตัองจัดหา แผนงาน/ งาน /โครงการ จํานวนเงิน(บาท) ประเภท จํานวน (บาท) ส่งมอบ(วัน)
หมายเหตุ

ขอองค์การบริหารส่วนตําบลสะแกราช  อําเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา

แบบ ผด.2

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
วิธีจัดหาลําดับ รายการ/ จํานวน (หน่วย) หน่วยงานเจ้าของเงิน

83 ต.ค.60-ธ.ค.61 เพื�อจ่ายเป็นค่าโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรม กองการศึกษา แผนงานการศาสนา 40,000                - - เฉพาะเจาะจง 7

ประเพณีในวันสําคัญทางศาสนา ศาสนาและวัฒนธรรม วัฒนธรรมและนันทนาการ

แผนงานสาธารณสุข

84 ต.ค.60-ก.ย.61 รายจ่ายเพื�อให้ได้มาซึ�งบริการ กองสวัสดิการและสังคม แผนงานสาธารณสุข 324,000              - - เฉพาะเจาะจง 15

85 ต.ค.60-ก.ย.61 โครงการโคราชเมืองสะอาด กองสวัสดิการและสังคม แผนงานสาธารณสุข 10,000              - - เฉพาะเจาะจง 15

86 ต.ค.60-ก.ย.61 โครงการฉีดพ่นหมอกควันเพื�อป้องกันโรค กองสวัสดิการและสังคม แผนงานสาธารณสุข 30,000              - - เฉพาะเจาะจง 15

ไข้เลือดออก

87 ต.ค.60-ก.ย.61 โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า กองสวัสดิการและสังคม แผนสาธารณสุข 60,000              - - เฉพาะเจาะจง 15

หมาและแมว

88 ต.ค.60-ก.ย.61 โครงการส่งเสริมกิจกรมม 5 ส กองสวัสดิการและสังคม แผนสาธารณสุข 10,000              - - เฉพาะเจาะจง 15

89 ต.ค.60-ก.ย.61 โครงการส่งเสริมการรักษาความสะอาดใน กองสวัสดิการและสังคม แผนสาธารณสุข 20,000              - - เฉพาะเจาะจง 15

หมู่บ้าน

90 ต.ค.60-ก.ย.61 โครงการอบรมด้านสุขภาพผู้นําชุมชน อสม. กองสวัสดิการและสังคม แผนสาธารณสุข 50,000              - - เฉพาะเจาะจง 15

91 ต.ค.60-ก.ย.61 โครงการอบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะ กองสวัสดิการและสังคม แผนสาธารณสุข 20,000              - - เฉพาะเจาะจง 15

 ลดมลพิษ เพื�อคุณภาพชีวิต

92 ต.ค.60-ก.ย.61 ค่าบํารุงและซ่อมแซม กองสวัสดิการและสังคม แผนสาธารณสุข 50,000              - - เฉพาะเจาะจง 15

93 ต.ค.60-ก.ย.61 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ กองสวัสดิการและสังคม แผนงานสาธารณสุข 50,000              - - เฉพาะเจาะจง 15



ช่วงเวลา กําหนด

ที�ตัองจัดหา แผนงาน/ งาน /โครงการ จํานวนเงิน(บาท) ประเภท จํานวน (บาท) ส่งมอบ(วัน)
หมายเหตุ

ขอองค์การบริหารส่วนตําบลสะแกราช  อําเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา

แบบ ผด.2

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
วิธีจัดหาลําดับ รายการ/ จํานวน (หน่วย) หน่วยงานเจ้าของเงิน

แผนงานสังคมสงเคราะห์

94 ต.ค.60-ก.ย.61 เพื�อเป็นค่าถ่ายเอกสาร เย็บหนังสือ เข้าปกเล่ม กองสวัสดิการและสังคม แผนงานสังคมสงเคราะห์ 50,000              - - เฉพาะเจาะจง 15

หนังสือ ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ฯลฯ 

95 ต.ค.60-ก.ย.61 โครงการอบต.เคลื�อนที� ประจําปี 2561 กองสวัสดิการและสังคม แผนงานสังคมสงเคราะห์ 30,000              - - เฉพาะเจาะจง 15

96 ต.ค.60-ก.ย.61 โครงการส่งเสริมการสนับสนุนการจัดทํา กองสวัสดิการและสังคม แผนงานสังคมสงเคราะห์ 5,000                - - เฉพาะเจาะจง 15

แผนชุมชน

97 ต.ค.60-ก.ย.61 โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตําบล กองสวัสดิการและสังคม แผนงานสังคมสงเคราะห์ 40,000              - - เฉพาะเจาะจง 15

สะแกราช

98 ต.ค.60-ก.ย.61 โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและช่วยเหลือ กองสวัสดิการและสังคม แผนงานสังคมสงเคราะห์ 20,000              - - เฉพาะเจาะจง 15

ประชาชนผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน 

ไร้ที�พึ�งและด้อยโอกาส

99 ต.ค.60-ก.ย.61 ค่าบํารุงและซ่อมแซม กองสวัสดิการและสังคม แผนงานสังคมสงเคราะห์ 20,000              - - เฉพาะเจาะจง 15

เพื�อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน

เพื�อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่า

ซ่อมแซมบํารุงรักษาคุรุภัณฑ์ต่างๆที�อยู่ใน

ความรับผิดชอบของอบต.

100 ต.ค.60-ก.ย.61 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ กองสวัสดิการและสังคม แผนงานสังคมสงเคราะห์ 20,000              - - เฉพาะเจาะจง 15

101 ต.ค.60-ก.ย.61 วัสดุคอมพิวเตอร์ กองสวัสดิการและสังคม แผนงานสังคมสงเคราะห์ 20,000              - - เฉพาะเจาะจง 15



ช่วงเวลา กําหนด

ที�ตัองจัดหา แผนงาน/ งาน /โครงการ จํานวนเงิน(บาท) ประเภท จํานวน (บาท) ส่งมอบ(วัน)
หมายเหตุ

ขอองค์การบริหารส่วนตําบลสะแกราช  อําเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา

แบบ ผด.2

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
วิธีจัดหาลําดับ รายการ/ จํานวน (หน่วย) หน่วยงานเจ้าของเงิน

102 ต.ค.60-ก.ย.61 เงินอุดหนุนเอกชน กองสวัสดิการและสังคม แผนงานสังคมสงเคราะห์ 10,000              - - เฉพาะเจาะจง 15

เพื�อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนศูนย์พัฒนาครอบครัว งานสวัสดิการสังคม

ตําบลสะแกราช ค่าวิทยากร ค่าอาหารและ และสังคมสงเคราะห์

เครื�องดื�ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ 

ค่าใช้สอย

103 ต.ค.60- ก.ย.61 รายจ่ายเพื�อให้ได้มาซึ�งบริการ กองคลัง งานบริหารงานคลัง 20,000               -  - เฉพาะเจาะจง 15

เพื�อจ่ายเป็นค่ารับวารสาร ค่าเย็บหนังสือ ค่า

เบี�ยการจัดทําประกันภัยรถยนต์ราชการ ค่าจ้าง

แรงงานบุคคลภายนอก ค่าธรรมเนียมต่างๆ 

ค่าคัดถ่ายรับรองสําเนาเอกสาร ค่าใช้จ่ายใน

ด้านอิเล็กทรอนิกส์ ค่าใช้จ่ายต่าง ๆที�มีความ

จําเป็น ค่าจ้างทําของและค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ

104 ต.ค.60- ก.ย.61 ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม กองคลัง งานบริหารงานคลัง 30,000               -  - เฉพาะเจาะจง 15

เพื�อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน 

เพื�อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่า

ซ่อมแซมทรัพย์สินค่าซ่อมแซมบํารุงรักษา

ครุภัณฑ์ต่างๆ



ช่วงเวลา กําหนด

ที�ตัองจัดหา แผนงาน/ งาน /โครงการ จํานวนเงิน(บาท) ประเภท จํานวน (บาท) ส่งมอบ(วัน)
หมายเหตุ

ขอองค์การบริหารส่วนตําบลสะแกราช  อําเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา

แบบ ผด.2

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
วิธีจัดหาลําดับ รายการ/ จํานวน (หน่วย) หน่วยงานเจ้าของเงิน

ค่าวัสดุ 7

105 ต.ค.60- ก.ย.61 ค่าวัสดุสํานักงาน กองคลัง งานบริหารงานคลัง 40,000               -  - เฉพาะเจาะจง

เพื�อจ่ายเป็นค่าซื�อวัสดุสํานักงาน เช่น เครื�อง

เขียนแบบพิมพ์ สิ�งพิมพ์ที�ได้จากการซื�อหรือ

จ้างพิมพ์ ค่าวัสดุต่าง ๆ ที�จําเป็นในสํานักงาน 

และวัสดุอื�นๆ

106 ต.ค.60- ก.ย.61 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง งานบริหารงานคลัง 40,000               -  - เฉพาะเจาะจง 7

เพื�อใช้จ่ายเป็นค่าจัดซื�อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น 

ผ้าหมึก อุปกรณ์เพิ�มเติม กระดาษบันทึกข้อมูล 

แผ่นจัดเก็บข้อมูล ค่าจัดซื�อโปรแกรมคอม

พิวเตอร์ ที�เกี�ยวกับการปฏิบัติงาน

ค่าครุภัณฑ์สํานักงาน

107 ต.ค.60- ก.ย.61 ตู้เก็บเอกสาร กองคลัง งานบริหารงานคลัง 10,000               -  - เฉพาะเจาะจง 7

ตู้จัดเก็บเอกสารบานทึบ แบบเปิดจํานวน 2ตู้

ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

108 ต.ค.60- ก.ย.61 เครื�องสํารองไฟฟ้า กองคลัง งานบริหารงานคลัง 5,600                 -  - เฉพาะเจาะจง 7

เครื�องสํารองไฟฟ้าขนาด 800VA จํานวน 

2 เครื�อง



ช่วงเวลา กําหนด

ที�ตัองจัดหา แผนงาน/ งาน /โครงการ จํานวนเงิน(บาท) ประเภท จํานวน (บาท) ส่งมอบ(วัน)
หมายเหตุ

ขอองค์การบริหารส่วนตําบลสะแกราช  อําเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา

แบบ ผด.2

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
วิธีจัดหาลําดับ รายการ/ จํานวน (หน่วย) หน่วยงานเจ้าของเงิน

แผนงานบริหารงานทั�วไป

งานบริหารงานทั�วไป

109 ต.ค.60 - ก.ย.61 - รายจ่ายเพื�อให้ได้มาซึ�งบริการ เพื�อจ่ายเป็น

ค่าใช้จ่ายให้ได้มาซึ�งบริการต่างๆ ถ่ายเอกสาร เย็บ

หนังสือ เข้าปก  เล่มหนังสือ เอกสารแถลงผลงาน

ประจําปีข้อบัญญัติต่างๆ ของ อบต. รวมทั�ง

ดําเนินการอื�น ซึ�ง อบต. จ้างเหมาหน่วยงานอื�น ฯลฯ

สํานักปลัด แผนงานบริหารงานทั�วไป 261,980              - - เฉพาะเจาะจง 15

รายจ่ายเกี�ยวกับการรับรองและพิธีการ

110 ต.ค.60 - ก.ย.61 -  ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล

เพื�อจ่ายเป็นค่าเลี�ยงรับรองในการประชุมสภา

ท้องถิ�นหรือคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ 

ฯลฯ

สํานักปลัด แผนงานบริหารงานทั�วไป 20,000                - - เฉพาะเจาะจง 15

111 ต.ค.60 - ก.ย.61 -  ค่าเลี�ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ�น แผนงานบริหารงานทั�วไป 30,000                - - เฉพาะเจาะจง 15

รายจ่ายเกี�ยวเนื�องกับการปฏิบัติราชการที�ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื�นๆ

112 ต.ค.60 - ก.ย.61 - โครงการจัดการเลือกตั�งสมาชิกสภา อบต.และ

ผู้บริหารเพื�อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับการเลือกตั�ง

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นตามที�

คณะกรรมการเลือกตั�งกําหนด 

สํานักปลัด แผนงานบริหารงานทั�วไป 77,700                - - เฉพาะเจาะจง 15



ช่วงเวลา กําหนด

ที�ตัองจัดหา แผนงาน/ งาน /โครงการ จํานวนเงิน(บาท) ประเภท จํานวน (บาท) ส่งมอบ(วัน)
หมายเหตุ

ขอองค์การบริหารส่วนตําบลสะแกราช  อําเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา

แบบ ผด.2

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
วิธีจัดหาลําดับ รายการ/ จํานวน (หน่วย) หน่วยงานเจ้าของเงิน

113 ต.ค.60 - ก.ย.61 - ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม เพื�อจ่ายเป็นค่า

ซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน  เพื�อให้สามารถใช้

งานได้ตามปกต ิ เช่น  ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน  ค่า

ซ่อมแซมบํารุงรักษาครุภัณฑ์ต่างๆ

สํานักปลัด แผนงานบริหารงานทั�วไป 300,000              - - เฉพาะเจาะจง 15

ค่าวัสดุ

114 ต.ค.60 - ก.ย.61 - วัสดุสํานักงาน สํานักปลัด แผนงานบริหารงานทั�วไป 80,000                - - เฉพาะเจาะจง 15

เพื�อจ่ายเป็นค่าซื�อวัสดุสํานักงาน  เช่น  เครื�องเขียน 

 แบบพิมพ์  สิ�งพิมพ์ที�ได้จากการซื�อหรือการจ้าง

พิมพ์  ค่าวัสดุต่างๆ  ที�จําเป็นต้องใช้ใน  

115 ต.ค.60 - ก.ย.61 - วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ สํานักปลัด แผนงานบริหารงานทั�วไป 10,000                - - เฉพาะเจาะจง 15

เพื�อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ 

หลอดไฟฟ้า ถ่านไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั�กไฟฟ้า ฯลฯ

116 ต.ค.60 - ก.ย.61 - วัสดุงานบ้านงานครัว สํานักปลัด แผนงานบริหารงานทั�วไป 50,000                - - เฉพาะเจาะจง 15

เพื�อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง

ไม้กวาด นํ�ายาล้างห้องนํ�า นํ�ายาเช็ดกระจก 

ผงซักฟอก ฯลฯ

117 ต.ค.60 - ก.ย.61 - วัสดุยานพาหนะและขนส่ง สํานักปลัด แผนงานบริหารงานทั�วไป 70,000                - - เฉพาะเจาะจง 15

เพื�อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น 

แบตเตอรี� ยางนอก ยางใน ผ้ากรองนํ�ามันเครื�อง 



ช่วงเวลา กําหนด

ที�ตัองจัดหา แผนงาน/ งาน /โครงการ จํานวนเงิน(บาท) ประเภท จํานวน (บาท) ส่งมอบ(วัน)
หมายเหตุ

ขอองค์การบริหารส่วนตําบลสะแกราช  อําเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา

แบบ ผด.2

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
วิธีจัดหาลําดับ รายการ/ จํานวน (หน่วย) หน่วยงานเจ้าของเงิน

118 ต.ค.60 - ก.ย.61 - วัสดุเชื�อเพลิงและหล่อลื�น สํานักปลัด แผนงานบริหารงานทั�วไป 300,000              - - เฉพาะเจาะจง 15

เพื�อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื�อเพลิงและหล่อลื�น เช่น 

นํ�ามันดีเซล นํ�ามันเบนซิน นํ�ามันเครื�อง ฯลฯ เพื�อ

ใช้ในการดําเนินงานด้านต่างๆ ของ อบต. รวมถึง 

รถบรรทุกนํ�าเอนกประสงค์ของส่วนราชการอื�นที�

ช่วยราชการขององค์การบริหารส่วนตําบล

119 ต.ค.60 - ก.ย.61 - วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ สํานักปลัด แผนงานบริหารงานทั�วไป 15,000                - - เฉพาะเจาะจง 15

เพื�อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น 

กระดาษโปสเตอร์ พู่กันและสี ฟิล์ม ขาตั�งกล้อง 

เลนส์ซูม ฯลฯ

120 ต.ค.60 - ก.ย.61 - วัสดุคอมพิวเตอร์ สํานักปลัด แผนงานบริหารงานทั�วไป 100,000              - - เฉพาะเจาะจง 15

เพื�อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือซอฟแวร์ หมึก

เครื�องพิมพ์ ฯลฯ

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

121 พ.ค.61 - ตู้เย็น สํานักปลัด แผนงานบริหารงานทั�วไป 19,000                - - เฉพาะเจาะจง 15

เพื�อจ่ายเป็นค่าจัดซื�อตู้เย็น ขนาด 13  คิวบิกฟุต  

จํานวน  1 เครื�อง 



ช่วงเวลา กําหนด

ที�ตัองจัดหา แผนงาน/ งาน /โครงการ จํานวนเงิน(บาท) ประเภท จํานวน (บาท) ส่งมอบ(วัน)
หมายเหตุ

ขอองค์การบริหารส่วนตําบลสะแกราช  อําเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา

แบบ ผด.2

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
วิธีจัดหาลําดับ รายการ/ จํานวน (หน่วย) หน่วยงานเจ้าของเงิน

122 พ.ค.61 - ค่าจัดซื�อถังต้มนํ�าไฟฟ้า สํานักปลัด แผนงานบริหารงานทั�วไป 20,000                - - เฉพาะเจาะจง 15

เพื�อจ่ายเป็นค่าจัดซื�อถังต้มนํ�าไฟฟ้า ดิจิตอลโปร 

ขนาดความจุ 36.5  ลิตร 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

123 พ.ค.61 - เครื�องพิมพ์ สํานักปลัด แผนงานบริหารงานทั�วไป 17,000                - - เฉพาะเจาะจง 15

เพื�อจ่ายเป็นค่าจัดซื�อเครื�องพิมพ์Multifunction ชนิด

เลเซอร์ หรือชนิด LED ส ีจํานวน 1 เครื�อง

124 พ.ค.61 - เครื�องสํารองไฟ สํานักปลัด แผนงานบริหารงานทั�วไป 5,600                  - - เฉพาะเจาะจง 15

ขนาด 800 VA จํานวน  2 เครื�อง

งานวางแผนสถิติและวิชาการ

รายจ่ายเพื�อให้ได้มาซึ�งบริการ

125 พ.ค.-61 - เพื�อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร เย็บหนังสือ เข้าปก

เล่มหนังสือ ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ฯลฯ

สํานักปลัด แผนงานสถิติและวิชาการ 30,000                - - เฉพาะเจาะจง 15

รายจ่ายเกี�ยวเนื�องกับการปฏิบัติราชการที�ไม่เข้า

ลักษณะรายจ่ายหมวดอื�นๆ

126 ม.ค.61 - ม.ิย.61 - โครงการประชาคมหมู่บ้านและตําบลเพื�อจัดทํา

แผนพัฒนา อบต.

สํานักปลัด แผนงานสถิติและวิชาการ 10,000                - - เฉพาะเจาะจง 15



ช่วงเวลา กําหนด

ที�ตัองจัดหา แผนงาน/ งาน /โครงการ จํานวนเงิน(บาท) ประเภท จํานวน (บาท) ส่งมอบ(วัน)
หมายเหตุ

ขอองค์การบริหารส่วนตําบลสะแกราช  อําเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา

แบบ ผด.2

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
วิธีจัดหาลําดับ รายการ/ จํานวน (หน่วย) หน่วยงานเจ้าของเงิน

เพื�อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ�น 

การประชุมประชาคมท้องถิ�น เช่น ค่าอาหาร  ค่า

หารว่างและเครื�องดื�ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ในการ

ประชุม และค่าใช้จ่ายอื�นๆ  ที�เกี�ยวข้อง

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั�วไปเกี�ยวกับการรักษาความสงบภายใน

รายจ่ายเกี�ยวเนื�องกับการปฏิบัติราชการที�ไม่เข้า

ลักษณะรายจ่ายหมวดอื�นๆ

127 ต.ค.60 - ก.ย.61 - โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง สํานักปลัด แผนงานการรักษา ฯ 50,000                - - เฉพาะเจาะจง 15

เพื�อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในป้องกันและแก้ไขปัญหา

ภัยแล้ง เช่น ขุดลอกคลอง ทําฝายยกระดับนํ�า ฝาย

แก้มลิง สูบนํ�าผลิตนํ�าประปา  ฯลฯ

128 ต.ค.60 - ก.ย.61 - โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในเทศกาล

สําคัญต่างๆ เพื�อจ่ายเป็นค่าตั�งจุดป้องกันและลด

อุบัติเหตุในเทศกาลสําคัญต่างๆ เช่น ค่าวิทยากร 

ค่าอาหารและเครื�องดื�ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และ

ค่าใช้จ่ายอื�น ๆ  ที�เกี�ยวข้องกับการจัดทําโครงการ 

สํานักปลัด แผนงานการรักษา ฯ 50,000                - - เฉพาะเจาะจง 15



ช่วงเวลา กําหนด

ที�ตัองจัดหา แผนงาน/ งาน /โครงการ จํานวนเงิน(บาท) ประเภท จํานวน (บาท) ส่งมอบ(วัน)
หมายเหตุ

ขอองค์การบริหารส่วนตําบลสะแกราช  อําเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา

แบบ ผด.2

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
วิธีจัดหาลําดับ รายการ/ จํานวน (หน่วย) หน่วยงานเจ้าของเงิน

129 ส.ค.-61 - โครงการฝึกอบรมการใช้วิทยุสื�อสาร สํานักปลัด แผนงานการรักษา ฯ 20,000                - - เฉพาะเจาะจง 15

เพื�อจ่ายเป็นค่าจัดฝึกอบรมเพิ�มพูนความรู้และ

ให้กับพนักงาน  เจ้าหน้าที�งานป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัย เช่น ค่าวิทยากร 

ค่าอาหารและเครื�องดื�ม ค่าวัสดุอุปกรณ ์และ

ค่าใช้จ่ายอื�น ๆ  ที�เกี�ยวข้องกับการจัดทําโครงการ

130 ส.ค.-61 - โครงการฝึกอบรมเพิ�มศักยภาพบุคลากรด้านงาน

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

สํานักปลัด แผนงานการรักษา ฯ 50,000                - - เฉพาะเจาะจง 15

เพื�อจ่ายเป็นค่าจัดฝึกอบรมเพิ�มพูนความรู้และ

ให้กับพนักงาน  เจ้าหน้าที�งานป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัย เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหารและ

เครื�องดื�ม ค่าวัสดุอุปกรณ ์และค่าใช้จ่ายอื�น ๆ  ที�

เกี�ยวข้องกับการจัดทําโครงการ

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

131 พ.ค.-61 - เครื�องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดติดรถยนต์

  25 วัตต์

สํานักปลัด แผนงานการรักษา ฯ 24,000                - - เฉพาะเจาะจง 15



ช่วงเวลา กําหนด

ที�ตัองจัดหา แผนงาน/ งาน /โครงการ จํานวนเงิน(บาท) ประเภท จํานวน (บาท) ส่งมอบ(วัน)
หมายเหตุ

ขอองค์การบริหารส่วนตําบลสะแกราช  อําเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา

แบบ ผด.2

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
วิธีจัดหาลําดับ รายการ/ จํานวน (หน่วย) หน่วยงานเจ้าของเงิน

เพื�อจ่ายเป็นค่าจัดซื�อเครื�องรับส่งวิทยุ ระบบ 

VHF/FM ชนิดติดรถยนต์ 25 วัตต ์จํานวน  1 เครื�อง 

(สําหรับติดรถดับเพลิง)คุณลักษณะเฉพาะสังเขป 

ขนาดกําลังส่ง 25 วัตต ์ประกอบด้วย ตัวเครื�อง 

ไมโครโฟน เสาอากาศ อุปกรณ์ติดตั�งครบชุด 

หนังสือคู่มือ (ราคาและรายละเอียดคุณลักษณะ

เฉพาะครุภัณฑ์ตามมาตรฐานครุภัณฑ์สํานัก

งบประมาณ)

132 พ.ค.-61 - เครื�องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดประจําที�  

ขนาด 40 วัตต์

สํานักปลัด แผนงานการรักษา ฯ 30,000                - - เฉพาะเจาะจง 15

เพื�อจ่ายเป็นค่าจัดซื�อเครื�องรับส่งวิทยุ ระบบ 

VHF/FM ชนิดประจําที� ขนาด 40 วัตต ์จํานวน  1 

เครื�อง (สําหรับติดตั�งที�ศูนย์)คุณลักษณะเฉพาะ

สังเขป ขนาดกําลังส่ง 40 วัตต ์ประกอบด้วย 

ตัวเครื�อง เพาเวอร์ซัพพลาย ไมโครโฟน (ราคาและ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ตาม

มาตรฐานครุภัณฑ์สํานักงบประมาณ)

133 พ.ค.-61 - เครื�องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 

วัตต์

สํานักปลัด แผนงานการรักษา ฯ 12,000                - - เฉพาะเจาะจง 15



ช่วงเวลา กําหนด

ที�ตัองจัดหา แผนงาน/ งาน /โครงการ จํานวนเงิน(บาท) ประเภท จํานวน (บาท) ส่งมอบ(วัน)
หมายเหตุ

ขอองค์การบริหารส่วนตําบลสะแกราช  อําเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา

แบบ ผด.2

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
วิธีจัดหาลําดับ รายการ/ จํานวน (หน่วย) หน่วยงานเจ้าของเงิน

เพื�อจ่ายเป็นค่าจัดซื�อเครื�องรับส่งวิทยุ ระบบ 

VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต ์จํานวน  1 เครื�อง (สําหรับ

เจ้าหน้าที�)คุณลักษณะเฉพาะสังเขป ขนาดกําลังส่ง 

5 วัตต ์ประกอบด้วย ตัวเครื�อง แท่นชาร์ท แบตเตอรี� 

1 ก้อน เสายาง เหล็กพับ(ราคาและรายละเอียด

คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ตามมาตรฐานครุภัณฑ์

สํานักงบประมาณ)

ครุภัณฑ์เครื�องดับเพลิง

134 ส.ค.-61 - รองเท้าดับเพลิง สํานักปลัด แผนงานการรักษา ฯ 15,000                - - เฉพาะเจาะจง 15

เพื�อจ่ายเป็นค่าจัดซื�อรองเท้าดับเพลิง จํานวน  5 คู่ๆ

ละ 3,000 บาททําด้วยหนังชนิดพิเศษ ป้องกันความ

ร้อนและนํ�าได ้ภายในบุด้วยวัสดุป้องกันความร้อน

(เนื�องจากเป็นครุภัณฑ์ที�ไม่ปรากฏในราคา

มาตรฐานครุภัณฑ ์สํานักงบประมาณ จึงจัดซื�อใน

ราคาท้องถิ�น)

ครุภัณฑ์อื�น

135 ส.ค.-61 - กระจกโค้ง สํานักปลัด แผนงานการรักษา ฯ 52,500                - - เฉพาะเจาะจง 15



ช่วงเวลา กําหนด

ที�ตัองจัดหา แผนงาน/ งาน /โครงการ จํานวนเงิน(บาท) ประเภท จํานวน (บาท) ส่งมอบ(วัน)
หมายเหตุ

ขอองค์การบริหารส่วนตําบลสะแกราช  อําเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา

แบบ ผด.2

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
วิธีจัดหาลําดับ รายการ/ จํานวน (หน่วย) หน่วยงานเจ้าของเงิน

เพื�อจ่ายเป็นค่าจัดซื�อกระจกโค้งจราจร จํานวน 15 

ชุด ราคาชุดละ 3,500 บาท รายละเอียดดังนี� ขนาดไม่

น้อยกว่า 32 นิ�ว กรอบสีส้ม เสาเหล็กประกับยึด

พร้อมติดตั�ง (เนื�องจากเป็นครุภัณฑ์ที�ไม่ปรากฏใน

ราคามาตรฐานครุภัณฑ ์สํานักงบประมาณ จึงจัดซื�อ

ในราคาท้องถิ�น)

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

รายจ่ายเกี�ยวเนื�องกับการปฏิบัติราชการที�ไม่เข้า

ลักษณะรายจ่ายหมวดอื�นๆ

136 ส.ค.-61 - โครงการป้องกันและแก้ไขหมอกควันและไฟป่า สํานักปลัด แผนงานการรักษา ฯ 30,000                - - เฉพาะเจาะจง 15

เพื�อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในป้องกันแก้ไขปัญหาหมอก

ควันและไฟป่า เช่น ค่าตอบแทนวิยากร ค่าวัสดุ

อุปกรณ ์ป้ายประชาสัมพันธ ์ฯลฯ 

137 ก.ค.-61 - โครงการฝึกอบรมแจ้งเตือนสาธารณภัยแก่

ประชาชน

สํานักปลัด แผนงานการรักษา ฯ 30,000                - - เฉพาะเจาะจง 15

เพื�อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมแจ้งเตือนสา

ธารณภัย เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสด ุค่าชุด  

ค่าอุปกรณ ์และค่าใช้จ่ายอื�น ๆ ฯลฯ



ช่วงเวลา กําหนด

ที�ตัองจัดหา แผนงาน/ งาน /โครงการ จํานวนเงิน(บาท) ประเภท จํานวน (บาท) ส่งมอบ(วัน)
หมายเหตุ

ขอองค์การบริหารส่วนตําบลสะแกราช  อําเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา

แบบ ผด.2

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
วิธีจัดหาลําดับ รายการ/ จํานวน (หน่วย) หน่วยงานเจ้าของเงิน

138 ก.ค.-61 - โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนการป้องกันอัคคีภัย สํานักปลัด แผนงานการรักษา ฯ 30,000                - - เฉพาะเจาะจง 15

เพื�อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกซ้อมแผนป้องกัน

อัคคีภัย เช่น ค่าตอบแทนวิยากร ค่าวัสดุอุปกรณ ์

ป้ายประชาสัมพันธ ์ฯลฯ

139 ส.ค.-61 - โครงการฝึกอบรมทบทวน  อปพร. สํานักปลัด แผนงานการรักษา ฯ 50,000                - - เฉพาะเจาะจง 15

เพื�อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมแจ้งเตือน

สาธารณะภัยแก่ประชาชน เช่น ค่าตอบแทน

วิทยากร  ค่าวัสด ุอุปกรณ ์ค่าป้ายประชาสัมพันธ ์ 

ฯลฯ 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

รายจ่ายเกี�ยวเนื�องกับการปฏิบัติราชการที�ไม่เข้า

ลักษณะรายจ่ายหมวดอื�นๆ

140 ต.ค.60 - ก.ย.61 - โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด สํานักปลัด แผนงานสร้างความ ฯ 10,000                - - เฉพาะเจาะจง 15



ช่วงเวลา กําหนด

ที�ตัองจัดหา แผนงาน/ งาน /โครงการ จํานวนเงิน(บาท) ประเภท จํานวน (บาท) ส่งมอบ(วัน)
หมายเหตุ

ขอองค์การบริหารส่วนตําบลสะแกราช  อําเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา

แบบ ผด.2

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
วิธีจัดหาลําดับ รายการ/ จํานวน (หน่วย) หน่วยงานเจ้าของเงิน

เพื�อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันและ

แก้ไขปัญหายาเสพติด เช่น การจัดทําสื�อวิชาการใน

การแก้ไขปัญหายาเสพติด การเดินรณรงค์ป้องกัน

และแก้ไขปัญหายาเสพติด การจัดนิทรรศการ  และ

กิจกรรมต่างๆ ในวันต่อต้านยาเสพติดในพื�นที�ตําบล

141 ต.ค.60 - ก.ย.61 - โครงการส่งเสริมให้ความรู้แผนพลังงานชุมชน สํานักปลัด แผนงานสร้างความ ฯ 50,000                - - เฉพาะเจาะจง 15

เพื�อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ความรู้แผน

พลังงานชุมชนให้กับผู้นําชุมชนและประชาชน

ทั�วไป เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าวัสดุอุปกรณ ์ 

ค่าถ่ายเอกสาร ค่าอาหาร  อาหารว่างและเครื�องดื�ม 

และค่าใช้จ่ายอื�นๆ ที�เกี�ยวข้องกับการดําเนิน

โครงการ

142 ม.ีค.-61 - โครงการสัมมนาวิชาการและพัฒนาองค์ความรู้

เพื�อเพิ�มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและพัฒนา

คุณธรรม จริยธรรม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา 

อบต. พนักงานส่วนตําบลและลูกจ้าง อบต.สะแก

ราช

สํานักปลัด แผนงานสร้างความ ฯ 350,000              - - เฉพาะเจาะจง 15

 เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารและเครื�องดื�ม 

ค่าใช้จ่ายอื�นๆ ที�เกี�ยวข้องตามโครงการ



ช่วงเวลา กําหนด

ที�ตัองจัดหา แผนงาน/ งาน /โครงการ จํานวนเงิน(บาท) ประเภท จํานวน (บาท) ส่งมอบ(วัน)
หมายเหตุ

ขอองค์การบริหารส่วนตําบลสะแกราช  อําเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา

แบบ ผด.2

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
วิธีจัดหาลําดับ รายการ/ จํานวน (หน่วย) หน่วยงานเจ้าของเงิน

แผนงานการเกษตร

งานส่งเสริมการเกษตร

รายจ่ายเกี�ยวเนื�องกับการปฏิบัติราชการที�ไม่เข้า

ลักษณะรายจ่ายหมวดอื�นๆ

143 ต.ค.60 - ก.ย.61 - โครงการตามพระราชเสาวนีย์ สํานักปลัด แผนงานการเกษตร 300,000              - - เฉพาะเจาะจง 15

เพื�อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเนื�องใน

งานรัฐพิธีต่างๆ  เช่น

1. กิจกรรมปกป้องสถาบันของชาต ิ

2. กิจกรรมนํ�าคือชีวิต  ศาสตร์พระราชาสู่แปลง

เกษตร  ผสมผสานประชารัฐ 

3. กิจกรรมอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื�องมาจาก

พระราชดําร ิ 

4. กิจกรรมอื�นๆที�เกี�ยวข้อง เช่น ค่าจ้างเหมาปรับ

พื�นที� ค่าปัจจัยการผลิตการเกษตร และวัสดุอุปกรณ์

การเกษตร  ค่าวิทยากร ค่าป้ายประชาสัมพันธ ์ ค่า

จัดนิทรรศการ ค่าอาหาร  อาหารว่าง  และเครื�องดื�ม

สําหรับผู้มาร่วมงาน รวมทั�งค่าใช้จ่ายอื�น ๆ ที�

เกี�ยวข้อง 



ช่วงเวลา กําหนด

ที�ตัองจัดหา แผนงาน/ งาน /โครงการ จํานวนเงิน(บาท) ประเภท จํานวน (บาท) ส่งมอบ(วัน)
หมายเหตุ

ขอองค์การบริหารส่วนตําบลสะแกราช  อําเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา

แบบ ผด.2

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
วิธีจัดหาลําดับ รายการ/ จํานวน (หน่วย) หน่วยงานเจ้าของเงิน

144 ต.ค.60 - ก.ย.61 - โครงการรักนํ�า  รักษ์ป่า  รักษาแผ่นดิน สํานักปลัด แผนงานการเกษตร 50,000                - - เฉพาะเจาะจง 15

เพื�อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมอนุรักษ์และ

พัฒนาแหล่งนํ�า  เช่น การลอกคลอง กําจัดวัชพืช  

ผักตบชวา  หรือการจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้

ปรับปรุงภูมิทัศน์ เช่น  ค่าพันธุ์ไม้ใหญ่และเล็ก ค่า

ป้ายประชาสัมพันธ ์ ค่าอาหาร อาหารว่างและ

เครื�องดื�ม ค่าวิทยากรบรรยาย และค่าใช้จ่ายอื�น ๆ  ที�

เกี�ยวข้อง

145 ต.ค.60 - ก.ย.61 - โครงการส่งเสริมการขับเคลื�อนการพัฒนาตาม

หลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง

สํานักปลัด แผนงานการเกษตร 50,000                - - เฉพาะเจาะจง 15

เพื�อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนโครงการ

ส่งเสริมการขับเคลื�อนการพัฒนาตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง เช่น ค่าจ้างเหมาปรับพื�นที� ค่า

ปัจจัยการผลิตการเกษตร และวัสดุอุปกรณ์

การเกษตร  ค่าวิทยากร ค่าป้ายประชาสัมพันธ ์ ค่า

จัดนิทรรศการ ค่าอาหาร  อาหารว่าง  และเครื�องดื�ม

สําหรับผู้มาร่วมงาน รวมทั�งค่าใช้จ่ายอื�น ๆ ที�

เกี�ยวข้อง 



ช่วงเวลา กําหนด

ที�ตัองจัดหา แผนงาน/ งาน /โครงการ จํานวนเงิน(บาท) ประเภท จํานวน (บาท) ส่งมอบ(วัน)
หมายเหตุ

ขอองค์การบริหารส่วนตําบลสะแกราช  อําเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา

แบบ ผด.2

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
วิธีจัดหาลําดับ รายการ/ จํานวน (หน่วย) หน่วยงานเจ้าของเงิน

ค่าวัสดุ

146 ต.ค.60 - ก.ย.61 - วัสดุการเกษตร สํานักปลัด แผนงานการเกษตร 20,000                - - เฉพาะเจาะจง 15

เพื�อจ่ายเป็นค่าจัดซื�อวัสดุ  อุปกรณ์ทางการเกษตร  

เช่น  จอบ  เสียม  พลั�ว  ปุ๋ย  ต้นไม้  ยากําจัด

ศัตรูพืช  ฯลฯ
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