


ล าดับ ช่วงเวลา รายการ/จ านวน/หน่วย เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา ก าหนด หมายเหตุ
ที่ ทีต้่องเร่ิมจัดหา แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวน ประเภท จ านวน (บาท) ส่งมอบ (วนั)

ค่าใชส้อย
รายจ่ายเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงบริการ

1 ต.ค.62-ก.ย.63 ค่าใช้จ่ายเพือ่การโฆษณาและเผยแพร่ แผนงานบริหารทั่วไป/งานบริหารทั่วไป 30,400          เฉพาะเจาะจง 5
2 ต.ค.62-ก.ย.63 ค่าใช้จ่ายเพือ่การจ้างเหมาบริการบุคคล แผนงานบริหารทั่วไป/งานบริหารทั่วไป 324,000        เฉพาะเจาะจง 5
3 ต.ค.62-ก.ย.63 ค่าธรรมเนียมต่างๆ แผนงานบริหารทั่วไป/งานบริหารทั่วไป 100,000        เฉพาะเจาะจง 5
4 ต.ค.62-ก.ย.63 รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ แผนงานบริหารทั่วไป/งานบริหารทั่วไป 30,000          เฉพาะเจาะจง 5

รายจ่ายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ
5 ต.ค.62-ก.ย.63 ค่ารับรอง แผนงานบริหารทั่วไป/งานบริหารทั่วไป 140,000        เฉพาะเจาะจง 5
6 ต.ค.62-ก.ย.63 ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมและโครงการ แผนงานบริหารทั่วไป/งานบริหารทั่วไป 20,000          เฉพาะเจาะจง 5

เฉลิมพระเกียรติฯ
7 ต.ค.62-ก.ย.63 ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมและโครงการ แผนงานบริหารทั่วไป/งานบริหารทั่วไป 20,000          เฉพาะเจาะจง 5

เฉลิมพระเกียรติฯ
8 ต.ค.62-ก.ย.63 ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมและโครงการ แผนงานบริหารทั่วไป/งานบริหารทั่วไป 100,000        เฉพาะเจาะจง 5

เฉลิมพระเกียรติฯ
9 ต.ค.62-ก.ย.63 ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมและโครงการ แผนงานบริหารทั่วไป/งานบริหารทั่วไป 70,000          เฉพาะเจาะจง 5

เฉลิมพระเกียรติฯ
10 ต.ค.62-ก.ย.63 ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมและโครงการ แผนงานบริหารทั่วไป/งานบริหารทั่วไป 20,000          เฉพาะเจาะจง 5

แบบ ผด.2/ หน้า 1
แผนการจัดหาพัสด ุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ



ล าดับ ช่วงเวลา รายการ/จ านวน/หน่วย เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา ก าหนด หมายเหตุ
ที่ ทีต้่องเร่ิมจัดหา แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวน ประเภท จ านวน (บาท) ส่งมอบ (วนั)

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการ
ทีไ่มเ่ขา้ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ

11 ต.ค.62-ก.ย.63 ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการพัฒนา แผนงานบริหารทั่วไป/งานบริหารทั่วไป 80,000          เฉพาะเจาะจง 5
ศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น

12 ต.ค.62-ก.ย.63 ค่าใช้จ่ายในการจัดเสวนาทางวิชาการฯ แผนงานบริหารทั่วไป/งานบริหารทั่วไป 30,000          เฉพาะเจาะจง 5
ความกา้วหน้าของท้องถิ่นไทยอดีต-ปัจจบุัน

13 ต.ค.62-ก.ย.63 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทัง้ใน แผนงานบริหารทั่วไป/งานบริหารทั่วไป 200,000        เฉพาะเจาะจง 5
และนอกราชอาณาจักร

14 ต.ค.62-ก.ย.63 ค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ัง แผนงานบริหารทั่วไป/งานบริหารทั่วไป 500,000        เฉพาะเจาะจง 5
15 ต.ค.62-ก.ย.63 ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ แผนงานบริหารทั่วไป/งานบริหารทั่วไป 15,000          เฉพาะเจาะจง 5
16 ต.ค.62-ก.ย.63 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในการแผนงานบริหารทั่วไป/งานบริหารทั่วไป 30,000          เฉพาะเจาะจง 5

ป้องกันและปราบปรามการทุจริต
17 ต.ค.62-ก.ย.63 โครงการสภากาแฟสัญจร แผนงานบริหารทั่วไป/งานบริหารทั่วไป 38,000          เฉพาะเจาะจง 5
18 ต.ค.62-ก.ย.63 โครงการใหค้วามรู้เกี่ยวกับการเลือกต้ังทอ้งถิ่น แผนงานบริหารทั่วไป/งานบริหารทั่วไป 34,000          เฉพาะเจาะจง 5
19 ต.ค.62-ก.ย.63 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม แผนงานบริหารทั่วไป/งานบริหารทั่วไป 50,000          เฉพาะเจาะจง 5
20 ต.ค.62-ก.ย.63 กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงาน แผนงานการเกษตร/งานส่งเสริมการเกษตร 10,000          เฉพาะเจาะจง 5

ด้านการดูแลรักษาน้ า รักษาป่า
21 ต.ค.62-ก.ย.63 ด าเนินการให้ความรู้ "การจัดการโรคและ แผนงานการเกษตร/งานส่งเสริมการเกษตร 15,000          เฉพาะเจาะจง 5

แมลงศัตรูพืชใช้สารสกัดจากพืชสมุนไพร
22 ต.ค.62-ก.ย.63 การด าเนินกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนการ แผนงานการเกษตร/งานส่งเสริมการเกษตร 10,000          เฉพาะเจาะจง 5

ด าเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง



ล าดับ ช่วงเวลา รายการ/จ านวน/หน่วย เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา ก าหนด หมายเหตุ
ที่ ทีต้่องเร่ิมจัดหา แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวน ประเภท จ านวน (บาท) ส่งมอบ (วนั)

23 ต.ค.62-ก.ย.63 การด าเนินงานถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านแผนงานการเกษตร/งานส่งเสริมการเกษตร 30,000          เฉพาะเจาะจง 5
เคร่ืองยนต์เอนกประสงค์ในการเกษตร

24 ต.ค.62-ก.ย.63 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมา แผนงานการเกษตร/งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม้ 15,000          เฉพาะเจาะจง 5
จากพระราชด าริ

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ

25 ต.ค.62-ก.ย.63 ค่าจา้งเหมาบริการบุคคล แผนบริหารงานทัว่ไป/งานบริหารงานคลัง 108,000          เฉพาะเจาะจง 5

26 ต.ค.62-ก.ย.63 ค่าใช้จา่ยเพือ่การโฆษณาและเผยแพร่ แผนบริหารงานทัว่ไป/งานบริหารงานคลัง 20,000           เฉพาะเจาะจง 5

27 ต.ค.62-ก.ย.63 ค่าธรรมเนียมต่างๆ แผนบริหารงานทัว่ไป/งานบริหารงานคลัง 100,000          เฉพาะเจาะจง 5

28 ต.ค.62-ก.ย.63 รายจา่ยเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ แผนบริหารงานทัว่ไป/งานบริหารงานคลัง 20,000           เฉพาะเจาะจง 5

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบตัิราชการที่

ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ

29 ต.ค.62-ก.ย.63 ค่าใช้จา่ยโครงการแผนทีภ่าษีและทะเบียน แผนบริหารงานทัว่ไป/งานบริหารงานคลัง 30,000           เฉพาะเจาะจง 5

ทรัพยสิ์น

30 ต.ค.62-ก.ย.63 ค่าใช้จา่ยโครงการออกเกบ็ภาษีเคล่ือนที่ แผนบริหารงานทัว่ไป/งานบริหารงานคลัง 30,000           เฉพาะเจาะจง 5

31 ต.ค.62-ก.ย.63 ค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการ แผนบริหารงานทัว่ไป/งานบริหารงานคลัง 100,000          เฉพาะเจาะจง 5

32 ต.ค.62-ก.ย.63 ค่าใช้จา่ยในการสนับสนุน ส่งเสริม อบรมฯ แผนบริหารงานทัว่ไป/งานบริหารงานคลัง 20,000           เฉพาะเจาะจง 5

33 ต.ค.62-ก.ย.63 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม แผนบริหารงานทัว่ไป/งานบริหารงานคลัง 30,000           เฉพาะเจาะจง 5

ค่าวสัดุ

34 ต.ค.62-ก.ย.63 วัสดุส านักงาน แผนบริหารงานทัว่ไป/งานบริหารงานคลัง 83,800           เฉพาะเจาะจง 5

35 ต.ค.62-ก.ย.63 วัสดุคอมพวิเตอร์ แผนบริหารงานทัว่ไป/งานบริหารงานคลัง 50,000           เฉพาะเจาะจง 5



ล าดับ ช่วงเวลา รายการ/จ านวน/หน่วย เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา ก าหนด หมายเหตุ
ที่ ทีต้่องเร่ิมจัดหา แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวน ประเภท จ านวน (บาท) ส่งมอบ (วนั)

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ส านักงาน

36 ต.ค.62-ก.ย.63 จดัซ้ือเกา้อี้ส านักงานแบบมีพนักพงิ แผนบริหารงานทัว่ไป/งานบริหารงานคลัง 9,000             เฉพาะเจาะจง 5

37 ต.ค.62-ก.ย.63 จดัซ้ือเคาเตอร์รับช าระภาษี แผนบริหารงานทัว่ไป/งานบริหารงานคลัง 5,900             เฉพาะเจาะจง 5

38 ต.ค.62-ก.ย.63 จดัซ้ือตู้เอกสารเหล็กแบบบานเล่ือนกระจก แผนบริหารงานทัว่ไป/งานบริหารงานคลัง 24,000           เฉพาะเจาะจง 5

ทรงสูง

39 ต.ค.62-ก.ย.63 จดัซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ แผนบริหารงานทัว่ไป/งานบริหารงานคลัง 23,000           เฉพาะเจาะจง 5

40 ต.ค.62-ก.ย.63 จดัซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟา้ ขนาด 800VA แผนบริหารงานทัว่ไป/งานบริหารงานคลัง 2,500             เฉพาะเจาะจง 5

ค่าใชส้อย
รายจ่ายเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงบริการ

41 ต.ค.62 - ก.ย.63 ค่าจ้างเหมาบริการบุคคล แผนงานการศึกษา/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 324,000        เฉพาะเจาะจง 5
42 ต.ค.62 - ก.ย.63 ค่าใช้จ่ายเพือ่การโฆษณาและเผยแพร่ แผนงานการศึกษา/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 10,000          เฉพาะเจาะจง 5
43 ต.ค.62 - ก.ย.63 ค่าธรรมเนียมต่างๆ แผนงานการศึกษา/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 50,000          เฉพาะเจาะจง 5
44 ต.ค.62 - ก.ย.63 รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ แผนงานการศึกษา/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 10,000          เฉพาะเจาะจง 5

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการ
ทีไ่มเ่ขา้ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน

45 ต.ค.62 - ก.ย.63 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ แผนงานการศึกษา/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 50,000          เฉพาะเจาะจง 5
46 ต.ค.62 - ก.ย.63 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ดูแลเด็ก แผนงานการศึกษา/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 30,000          เฉพาะเจาะจง 5
47 ต.ค.62 - ก.ย.63 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม แผนงานการศึกษา/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 10,000          เฉพาะเจาะจง 5



ล าดับ ช่วงเวลา รายการ/จ านวน/หน่วย เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา ก าหนด หมายเหตุ
ที่ ทีต้่องเร่ิมจัดหา แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวน ประเภท จ านวน (บาท) ส่งมอบ (วนั)

ค่าวัสดุ
48 ต.ค.62 - ก.ย.63 วัสดุส านักงาน แผนงานการศึกษา/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 15,000          เฉพาะเจาะจง 5
49 ต.ค.62 - ก.ย.63 วัสดุไฟฟา้และวิทยุ แผนงานการศึกษา/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 5,000            เฉพาะเจาะจง 5
50 ต.ค.62 - ก.ย.63 วัสดุก่อสร้าง แผนงานการศึกษา/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 5,000            เฉพาะเจาะจง 5
51 ต.ค.62 - ก.ย.63 วัสดุการเกษตร แผนงานการศึกษา/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 10,000          เฉพาะเจาะจง 5
52 ต.ค.62 - ก.ย.63 วัสดุคอมพิวเตอร์ แผนงานการศึกษา/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 25,000          เฉพาะเจาะจง 5

ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์ส านักงาน

53 ต.ค.62 - ก.ย.63 จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ แผนงานการศึกษา/งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมฯ 20,000          เฉพาะเจาะจง 5
54 ต.ค.62 - ก.ย.63 จัดซ้ือตู้เหล็กเก็บเอกสาร บานเล่ือนกระจกสูง แผนงานการศึกษา/งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมฯ 16,000          เฉพาะเจาะจง 5

ค่าใชส้อย
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการ
ทีไ่มเ่ขา้ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ

55 ต.ค.62 - ก.ย.63 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และการแสดง แผนงานการศึกษา/งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมฯ 130,000        เฉพาะเจาะจง 5
ออกของเด็กและเยาวชน

56 ต.ค.62 - ก.ย.63 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร แผนงานการศึกษา/งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมฯ 757,540        เฉพาะเจาะจง 5
สถานศึกษาฯ

57 ต.ค.62 - ก.ย.63 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมโครงการพัฒนา แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ/ 20,000          เฉพาะเจาะจง 5
คุณธรรม จริยธรรม งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ



ล าดับ ช่วงเวลา รายการ/จ านวน/หน่วย เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา ก าหนด หมายเหตุ
ที่ ทีต้่องเร่ิมจัดหา แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวน ประเภท จ านวน (บาท) ส่งมอบ (วนั)

58 ต.ค.62 - ก.ย.63 ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาต่างๆ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ/ 40,000          เฉพาะเจาะจง 5
งานกีฬาและนันทนาการ

59 ต.ค.62 - ก.ย.63 โครงการแข่งขันเรือพาย แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ/ 230,000        เฉพาะเจาะจง 5
งานกีฬาและนันทนาการ

60 ต.ค.62 - ก.ย.63 โครงการแข่งขันกีฬาประเพณีออกพรรษา แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ/ 30,000          เฉพาะเจาะจง 5
งานกีฬาและนันทนาการ

61 ต.ค.62 - ก.ย.63 โครงการประเพณีบุญบัง้ไฟ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ/ 40,000          เฉพาะเจาะจง 5
งานกีฬาและนันทนาการ

62 ต.ค.62 - ก.ย.63 โครงการเสริมสร้าง สุข ผู้สูงวัย จิตแจ่มใส แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ/ 150,000        เฉพาะเจาะจง 5
สืบสานวัฒนธรรมไทย งานกีฬาและนันทนาการ

63 ต.ค.62 - ก.ย.63 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ/ 30,000          เฉพาะเจาะจง 5
และสืบสานประเพณีท้องถิ่น แห่น้ า งานกีฬาและนันทนาการ

64 ต.ค.62 - ก.ย.63 โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ/ 30,000          เฉพาะเจาะจง 5
แห่เทียนพรรษา งานกีฬาและนันทนาการ

65 ต.ค.62 - ก.ย.63 โครงการสวดท านองสรภัญญะ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ/ 20,000          เฉพาะเจาะจง 5
งานกีฬาและนันทนาการ

ค่าใชส้อย
รายจ่ายเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงบริการ

66 ต.ค.61-ก.ย.62 ค่าใช้จ่ายเพือ่การโฆษณาและเผยแพร่ แผนงานสาธารณสุข/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 10,000          เฉพาะเจาะจง 5
67 ต.ค.61-ก.ย.62 ค่าธรรมเนียมต่างๆ แผนงานสาธารณสุข/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 10,000          เฉพาะเจาะจง 5
68 ต.ค.61-ก.ย.62 รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ แผนงานสาธารณสุข/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 10,000          เฉพาะเจาะจง 5



ล าดับ ช่วงเวลา รายการ/จ านวน/หน่วย เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา ก าหนด หมายเหตุ
ที่ ทีต้่องเร่ิมจัดหา แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวน ประเภท จ านวน (บาท) ส่งมอบ (วนั)

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการ เฉพาะเจาะจง 5
ทีไ่มเ่ขา้ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ

69 ต.ค.61-ก.ย.62 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการฯ แผนงานสาธารณสุข/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 5,000            เฉพาะเจาะจง 5
ค่าวัสดุ

70 ต.ค.61-ก.ย.62 วัสดุส านักงาน แผนงานสาธารณสุข/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 5,000            เฉพาะเจาะจง 5
ค่าใชส้อย

รายจ่ายเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงบริการ
71 ต.ค.62 - ก.ย.63 ค่าจ้างเหมาบริการบุคคล แผนงานสาธารณสุข/งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอืน่ 540,000        เฉพาะเจาะจง 5

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการ
ทีไ่มเ่ขา้ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ

72 ต.ค.62 - ก.ย.63 ค่าใช้จ่ายตามกิจกรรมด้านป้องกัน/รณรงค์แผนงานสาธารณสุข/งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอืน่ 150,000        เฉพาะเจาะจง 5
73 ต.ค.62 - ก.ย.63 เกี่ยวกับการระบาดของไข้เลือดออก
74 ต.ค.62 - ก.ย.63 ค่าใช้จ่ายในโครงการส ารวจข้อมูลจ านวน แผนงานสาธารณสุข/งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอืน่ 10,000          เฉพาะเจาะจง 5
75 ต.ค.62 - ก.ย.63 สัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์
76 ต.ค.62 - ก.ย.63 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม แผนงานสาธารณสุข/งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอืน่ 30,000          เฉพาะเจาะจง 5

ค่าวัสดุ
77 ต.ค.62 - ก.ย.63 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน แผนงานสาธารณสุข/งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอืน่ 80,000          เฉพาะเจาะจง 5
78 ต.ค.62 - ก.ย.63 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ แผนงานสาธารณสุข/งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอืน่ 200,000        เฉพาะเจาะจง 5



ล าดับ ช่วงเวลา รายการ/จ านวน/หน่วย เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา ก าหนด หมายเหตุ
ที่ ทีต้่องเร่ิมจัดหา แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวน ประเภท จ านวน (บาท) ส่งมอบ (วนั)

ค่าใชส้อย
รายจ่ายเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงบริการ

79 ต.ค.62 - ก.ย.63 จ้างเหมาบริการจัดเก็บขยะมูลฝอยภายใน แผนงานสาธารณสุข/งานก าจดัขยะมลูฝอยและส่ิงปฏกิลู 300,000        เฉพาะเจาะจง 30
ต.ค.62 - ก.ย.63 ต าบลบึงกระจับ

80 ต.ค.62 - ก.ย.63 รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ แผนงานสาธารณสุข/งานก าจดัขยะมลูฝอยและส่ิงปฏกิลู 30,000          เฉพาะเจาะจง 30

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการ
ทีไ่มเ่ขา้ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ

80 ต.ค.62 - ก.ย.63 กิจกรรมฝึกอบรม ส่งเสริม สนับสนุน แผนงานสาธารณสุข/งานก าจดัขยะมลูฝอยและส่ิงปฏกิลู 100,000        เฉพาะเจาะจง 30
82 ต.ค.62 - ก.ย.63 ด้านการบริหารจดัการ แกไ้ข ปัญหาขยะฯ

ค่าวัสดุ
83 ต.ค.62 - ก.ย.63 วัสดุงานบ้านงานครัว แผนงานสาธารณสุข/งานก าจดัขยะมลูฝอยและส่ิงปฏกิลู 100,000        เฉพาะเจาะจง 5

ครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์ส านักงาน

84 ต.ค.62 - ก.ย.63 ตู้เหล็กแบบบานเล่ือนกระจก แผนงานสาธารณสุข/งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอืน่ 8,000            เฉพาะเจาะจง 5
ค่าใชส้อย

รายจ่ายเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงบริการ
85 ต.ค.62 - ก.ย.63 ค่าจ้างเหมาบริการจัดเก็บขยะมูลฝอย แผนงานสาธารณสุข/งานก าจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 300,000        เฉพาะเจาะจง 5
86 ต.ค.62 - ก.ย.63 รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ แผนงานสาธารณสุข/งานก าจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 30,000          เฉพาะเจาะจง 5



ล าดับ ช่วงเวลา รายการ/จ านวน/หน่วย เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา ก าหนด หมายเหตุ
ที่ ทีต้่องเร่ิมจัดหา แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวน ประเภท จ านวน (บาท) ส่งมอบ (วนั)

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการ
ทีไ่มเ่ขา้ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ

87 ต.ค.61-ก.ย.62 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรมส่งเสริม แผนงานสาธารณสุข/งานก าจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 50,000          เฉพาะเจาะจง 5
สนับสนุนการบริหารจัดการฯ

ค่าวัสดุ
88 ต.ค.61-ก.ย.62 วัสดุงานบ้านงานครัว แผนงานสาธารณสุข/งานก าจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 50,000          เฉพาะเจาะจง 5

ค่าใชส้อย
รายจ่ายเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงบริการ

89 ต.ค.61 - ก.ย. 62 รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน/งานบริหาร 50,000          เฉพาะเจาะจง 5

ทั่วไปเกี่ยวกับการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการ
ทีไ่มเ่ขา้ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ

90 ต.ค.62 - ก.ย. 63 โครงการอบรมเด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน/งานบริหาร 50,000          เฉพาะเจาะจง 5

สร้างจิตส านึกแก้ไขปัญหาของชุมชนฯ ทั่วไปเกี่ยวกับการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

91 ต.ค.62 - ก.ย. 63 โครงการสานสัมพันธ์ครอบครัวอบอุ่นช่วย แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน/งานบริหาร 10,000          เฉพาะเจาะจง 5

สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม ทั่วไปเกี่ยวกับการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

92 ต.ค.62 - ก.ย. 63 การจัดอบรมให้ความรู้เบือ้งต้นการดูแล แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน/งานบริหาร 20,000          เฉพาะเจาะจง 5

สุขภาพกาย สุขภาพจิตแก่ผู้สูงอายุ ทั่วไปเกี่ยวกับการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

สตรีและเด็ก
93 ต.ค.62 - ก.ย. 63 การจัดอบรมให้ความรู้เพือ่พัฒนาส่งเสริม แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน/งานบริหาร 30,000          เฉพาะเจาะจง 5

การประกอบอาชีพแก่สตรีและผู้สูงอายุ ทั่วไปเกี่ยวกับการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน



ล าดับ ช่วงเวลา รายการ/จ านวน/หน่วย เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา ก าหนด หมายเหตุ
ที่ ทีต้่องเร่ิมจัดหา แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวน ประเภท จ านวน (บาท) ส่งมอบ (วนั)

94 ต.ค.62 - ก.ย. 63 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน/งานบริหาร 5,000            เฉพาะเจาะจง 5

ทั่วไปเกี่ยวกับการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

95 ต.ค.62 - ก.ย. 63 วัสดุส านักงาน แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน/งานบริหาร 10,000          เฉพาะเจาะจง 5

ทั่วไปเกี่ยวกับการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

96 ต.ค.62 - ก.ย. 63 วัสดุงานบ้านงานครัว แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน/งานบริหาร 3,000            เฉพาะเจาะจง 5

ทั่วไปเกี่ยวกับการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

97 ต.ค.62 - ก.ย. 63 วัสดุก่อสร้าง แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน/งานบริหาร 3,000            เฉพาะเจาะจง 5

ทั่วไปเกี่ยวกับการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

98 ต.ค.62 - ก.ย. 63 วัสดุคอมพิวเตอร์ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน/งานบริหาร 5,000            เฉพาะเจาะจง 5

ทั่วไปเกี่ยวกับการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์ส านักงาน

99 ต.ค.62 - ก.ย. 63 จัดซ้ือเก้าอี้ส านักงาน แบบมีพนักพิง แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน/งานบริหาร 4,500            เฉพาะเจาะจง 5

ทั่วไปเกี่ยวกับการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

100 ต.ค.62 - ก.ย. 63 จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน/งานบริหาร 40,000          เฉพาะเจาะจง 5

ทั่วไปเกี่ยวกับการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

101 ต.ค.62 - ก.ย. 63 จัดซ้ือโต๊ะท างานเหล็กพร้อมกระจก แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน/งานบริหาร 8,000            เฉพาะเจาะจง 5

ทั่วไปเกี่ยวกับการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน



ล าดับ ช่วงเวลา รายการ/จ านวน/หน่วย เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา ก าหนด หมายเหตุ
ที่ ทีต้่องเร่ิมจัดหา แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวน ประเภท จ านวน (บาท) ส่งมอบ (วนั)

ค่าใชส้อย
รายจ่ายเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงบริการ

102 ต.ค.62-ก.ย.63 ค่าจ้างเหมาบริการบุคคล แผนงานเคหะและชุมชน/งานบริหารทัว่ไป 216,000        เฉพาะเจาะจง 5
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน

103 ต.ค.62-ก.ย.63 ค่าธรรมเนียมต่างๆ แผนงานเคหะและชุมชน/งานบริหารทัว่ไป 20,000          เฉพาะเจาะจง 5
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน

104 ต.ค.62-ก.ย.63 รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ แผนงานเคหะและชุมชน/งานบริหารทัว่ไป 50,000          เฉพาะเจาะจง 5
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการ
ทีไ่มเ่ขา้ลักษณรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ

105 ต.ค.62-ก.ย.63 ค่าใช้จ่ายในการจัดท าค่าพิกัดแนวเขตฯ แผนงานเคหะและชุมชน/งานบริหารทัว่ไป 10,000          เฉพาะเจาะจง 5
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน

ทีด่นิและสิ่งก่อสร้าง
ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

106 ต.ค.62-ก.ย.63 ค่าจ้างออกแบบและควบคุมงานทีจ่่าย แผนงานเคหะและชุมชน/งานบริหารทัว่ไป 100,000        เฉพาะเจาะจง 90
ให้แก่เอกชนฯ เกี่ยวกับเคหะและชุมชน



ช่วงเวลา รายการ/จ านวน/หน่วย เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา ก าหนด หมายเหตุ
ทีต้่องเร่ิมจัดหา แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวน ประเภท จ านวน (บาท) ส่งมอบ (วนั)

107 ต.ค.62-ก.ย.63 โครงการจ้างเหมาลงหินคลุกสวน แผนงานเคหะและชุมชน/งานสวนสาธารณะ 200,000        เฉพาะเจาะจง 90
สาธารณะ หมู่ที ่5 (ลงหินคลุก)

108 ต.ค.62-ก.ย.63 โครงการต่อเติมอาคารด้านหน้า อบต. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา/ 300,000        เฉพาะเจาะจง 90
งานก่อสร้างโครงสร้างพืน้ฐาน

109 ต.ค.62-ก.ย.63 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยนางช้อย แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา/ 199,600        เฉพาะเจาะจง 90
หมู่ที ่9 งานก่อสร้างโครงสร้างพืน้ฐาน

110 ต.ค.62-ก.ย.63 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายข้างสระ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา/ 292,600        เฉพาะเจาะจง 90
หนองหว้า-แยกแม่ชี หมู่ที ่1 งานก่อสร้างโครงสร้างพืน้ฐาน

111 ต.ค.62-ก.ย.63 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายดอย แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา/ 199,600        เฉพาะเจาะจง 90
สวรรค์ หมู่ที ่8 งานก่อสร้างโครงสร้างพืน้ฐาน

112 ต.ค.62-ก.ย.63 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา/ 199,600        เฉพาะเจาะจง 90
หนองปรือ-ไดตะโก บ้านโคกปรือ ม.3 งานก่อสร้างโครงสร้างพืน้ฐาน

113 ต.ค.62-ก.ย.63 โครงการวางท่อระบายน้ า คสล. ขนาด แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา/ 126,000        เฉพาะเจาะจง 90
0.60 คลองบัวงาม  หมู่ที ่6 งานก่อสร้างโครงสร้างพืน้ฐาน

114 ต.ค.62-ก.ย.63 โครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซม แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา/ 74,000          เฉพาะเจาะจง 90
คันแม่น้ าป่าสัก ทีน่้ ากัดเซาะ ม.6 (ลูกรัง) งานก่อสร้างโครงสร้างพืน้ฐาน

115 ต.ค.62-ก.ย.63 โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนสาย แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา/ 100,000        เฉพาะเจาะจง 90
ลุมพุก หมู่ที ่10 (ลงหินคลุก) งานก่อสร้างโครงสร้างพืน้ฐาน

116 ต.ค.62-ก.ย.63 โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนสายนา แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา/ 200,000        เฉพาะเจาะจง 90
ตาขุน หมู่ที ่5 (ลงหินคลุก) งานก่อสร้างโครงสร้างพืน้ฐาน
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