
แบบ ผด.2

ล าดับ
ที่

ช่วงเวลาที่ต้องเริ่ม
จัดหา

รายการ/จ านวน(หน่วย) หน่วยงาน วิธีจัดหา
    ก าหนด     

ส่งมอบ
หมายเหตุ

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

ค่าใช้สอย กองคลัง ขออนุมัติ

1 ต.ค.2560 - ก.ย. 2561 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ " งานบริหารงานคลัง 330,000       เฉพาะเจาะจง 5 วันท าการ จัดหาตลอด

2 ต.ค.2560 - ก.ย. 2561 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า " งานบริหารงานคลัง 200,000       เฉพาะเจาะจง 5 วันท าการ ปีงบประมาณ

ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ "

3 ต.ค.2560 - ก.ย. 2561 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม " งานบริหารงานคลัง 20,000        เฉพาะเจาะจง 5 วันท าการ

ค่าวัสดุ "

4 ต.ค.2560 - ก.ย. 2561 ค่าวัสดุส านักงาน " งานบริหารงานคลัง 50,000        เฉพาะเจาะจง 5 วันท าการ

5 ต.ค.2560 - ก.ย. 2561 วัสดุงานบ้านงานครัว " งานบริหารงานคลัง 5,000          เฉพาะเจาะจง 5 วันท าการ

6 ต.ค.2560 - ก.ย. 2561 ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ " งานบริหารงานคลัง 10,000        เฉพาะเจาะจง 5 วันท าการ

7 ต.ค.2560 - ก.ย. 2561 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ " งานบริหารงานคลัง 50,000        เฉพาะเจาะจง 5 วันท าการ

ค่าครุภัณฑ์

8 ต.ค.2560 - ก.ย. 2561 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ " งานบริหารงานคลัง 7,700          เฉพาะเจาะจง 5 วันท าการ

9 ต.ค.2560 - ก.ย. 2561 เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ " งานบริหารงานคลัง 7,900          เฉพาะเจาะจง 5 วันท าการ

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561   

ขององค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ    อ าเภอเมืองสกลนคร    จังหวดัสกลนคร

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ



แบบ ผด.2

ล าดับ
ที่

ช่วงเวลาที่ต้องเริ่ม
จัดหา

รายการ/จ านวน(หน่วย) หน่วยงาน วิธีจัดหา
    ก าหนด     

ส่งมอบ
หมายเหตุ

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

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561   

ขององค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ    อ าเภอเมืองสกลนคร    จังหวดัสกลนคร

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

แผนงานเคหะและชุมชน กองช่าง ขออนุมัติ

  งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน จัดหาตลอด

งบด าเนินงาน ปีงบประมาณ

ค่าใช้สอย

        รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ

10 ต.ค.60-ก.ย.61  - ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆค่าจ้างแรงงานบุคคลภายนอก " งานเคหะและชุมชน 120,000       เฉพาะเจาะจง 30 วันท าการ

 รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ

"

11 ต.ค.60-ก.ย.61
 - ค่าธรรมเนียม ค่าด าเนินการรังวัดออกหนังสือ
ส าคัญที่หลวงหรืออื่นๆ การตรวจสอบแนวเขต

" งานเคหะและชุมชน 20,000        เฉพาะเจาะจง 7 วันท าการ

12 ต.ค.60-ก.ย.61  - ค่าโครงการตรวจสอบคุณภาพน้ าอุปโภค ปริโภค " งานเคหะและชุมชน 10,000        เฉพาะเจาะจง 7 วันท าการ

13 ต.ค.60-ก.ย.61  - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ " งานเคหะและชุมชน 30,000        เฉพาะเจาะจง 7 วันท าการ



แบบ ผด.2

ล าดับ
ที่

ช่วงเวลาที่ต้องเริ่ม
จัดหา

รายการ/จ านวน(หน่วย) หน่วยงาน วิธีจัดหา
    ก าหนด     

ส่งมอบ
หมายเหตุ

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

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561   

ขององค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ    อ าเภอเมืองสกลนคร    จังหวดัสกลนคร

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม กองช่าง ขออนุมัติ

14 ต.ค.60-ก.ย.61
 - ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินจ้างเหมาค่า
ส่ิงของและค่าแรงงาน

" งานเคหะและชุมชน 650,000       เฉพาะเจาะจง 7 วันท าการ
จัดหาตลอด
ปีงบประมาณ

ค่าวัสดุ "

       วัสดุส านักงาน "

15 ต.ค.60-ก.ย.61  - ค่าซ้ือส่ิงของเคร่ืองใช้ต่างๆ " งานเคหะและชุมชน 30,000        เฉพาะเจาะจง 7 วันท าการ

       ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ "

16 ต.ค.60-ก.ย.61  - ค่าจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุ " งานเคหะและชุมชน 120,000       เฉพาะเจาะจง 7 วันท าการ

       ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว "

17 ต.ค.60-ก.ย.61
 - ค่าจัดซ้ือวัสดุงานบ้าน งานครัว วัสดุที่ใช้ท าความ
สะอาด และอื่นๆ

" งานเคหะและชุมชน 5,000          เฉพาะเจาะจง 7 วันท าการ

       วัสดุก่อสร้าง "

18 ต.ค.60-ก.ย.61
 - ค่าวัสดุก่อสร้างในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สิน
สถานที่ ที่ดิน อื่นๆ

" งานเคหะและชุมชน 150,000       เฉพาะเจาะจง 45 วันท าการ



แบบ ผด.2

ล าดับ
ที่

ช่วงเวลาที่ต้องเริ่ม
จัดหา

รายการ/จ านวน(หน่วย) หน่วยงาน วิธีจัดหา
    ก าหนด     

ส่งมอบ
หมายเหตุ

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

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561   

ขององค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ    อ าเภอเมืองสกลนคร    จังหวดัสกลนคร

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

       วัสดุยานพาหนะและขนส่ง กองช่าง ขออนุมัติ

19 ต.ค.60-ก.ย.61  - ค่าจัดซ้ือวัสดุยานพาหนะและข่นส่ง และอื่นๆ " งานเคหะและชุมชน 70,000        เฉพาะเจาะจง 45 วันท าการ จัดหาตลอด

       วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น " ปีงบประมาณ

20 ต.ค.60-ก.ย.61
 - ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืนส าหรับรถยนต์         
และเคร่ืองจักรกล ฯ

" งานเคหะและชุมชน 300,000       เฉพาะเจาะจง 15 วันท าการ

       วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ "

21 ต.ค.60-ก.ย.61  - ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ " งานเคหะและชุมชน 5,000          เฉพาะเจาะจง 7 วันท าการ

      วัสดุคอมพิวเตอร์ "

22 ต.ค.60-ก.ย.61  - ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ " งานเคหะและชุมชน 20,000        เฉพาะเจาะจง 7 วันท าการ

 งบลงทุน "

ค่าครุภัณฑ์ "

ครุภัณฑ์ส านักงาน "

23 ต.ค.60-ก.ย.61
 - ค่าจัดซ้ือตู้บานเล่ือนกระจกทรงสูงขนาด 4 ฟุต 
จ านวน 1 หลัง

" งานเคหะและชุมชน 8,000          เฉพาะเจาะจง 7 วันท าการ

24 ต.ค.60-ก.ย.61  - ค่าจัดซ้ือตู้เหล็กเก็บแบบฟร์อม จ านวน 1 หลัง " งานเคหะและชุมชน 4,300          เฉพาะเจาะจง 7 วันท าการ



แบบ ผด.2

ล าดับ
ที่

ช่วงเวลาที่ต้องเริ่ม
จัดหา

รายการ/จ านวน(หน่วย) หน่วยงาน วิธีจัดหา
    ก าหนด     

ส่งมอบ
หมายเหตุ

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

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561   

ขององค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ    อ าเภอเมืองสกลนคร    จังหวดัสกลนคร

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองช่าง ขออนุมัติ

25 ต.ค.60-ก.ย.61
 - ค่าจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก 
(Inkjet) จ านวน 1 เคร่ือง

" งานเคหะและชุมชน 7,700          เฉพาะเจาะจง 7 วันท าการ
จัดหาตลอด
ปีงบประมาณ

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัฑณ์ "

26 ต.ค.60-ก.ย.61
 - ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาโครงสร้างของครุภัฑณ์ขนาด
ใหญซ่ึ่งไม่รวมถึงค่า ซ่อมตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง 
เช่น รถยนต์ ฯลฯ

" งานเคหะและชุมชน 10,000        เฉพาะเจาะจง 7 วันท าการ

 งานไฟฟ้าถนน "

งบเงินอุดหนุน "

เงินอุดหนุน "

                    เงินอุดหนุนส่วนราชการ             
  (งานอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค)

"

27 ต.ค.60-ก.ย.61
 - ค่าจ้างปรังปรุงหม้อแปลงไฟฟ้าภายในหมู่บ้าน บ้าน
ดงมะไฟ หมู่ 1

" งานเคหะและชุมชน 100,000       เฉพาะเจาะจง 45วันท าการ



แบบ ผด.2

ล าดับ
ที่

ช่วงเวลาที่ต้องเริ่ม
จัดหา

รายการ/จ านวน(หน่วย) หน่วยงาน วิธีจัดหา
    ก าหนด     

ส่งมอบ
หมายเหตุ

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

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561   

ขององค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ    อ าเภอเมืองสกลนคร    จังหวดัสกลนคร

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

28 ต.ค.60-ก.ย.61
 - ค่าจ้างขยายเขตไฟฟ้าภายในหมู่บ้าน บ้านดงมะไฟ 
หมู่ 1

กองช่าง งานเคหะและชุมชน 100,000       เฉพาะเจาะจง 45วันท าการ
ขออนุมัติ
จัดหาตลอด

29 ต.ค.60-ก.ย.61
 - ค่าจ้างขยายเขตไฟฟ้าภายในหมู่บ้าน บ้านดงขวาง  
  หมู่ 3

" งานเคหะและชุมชน 200,000       45วันท าการ
ปีงบประมาณ

30 ต.ค.60-ก.ย.61
 - ค่าจ้างขยายเขตไฟฟ้าระหว่างหมู่บ้าน บ้านนาแก 
บ้านดงมะไฟประชาฯ(สายบ้านนาแก - บ้านดงมะไฟ
ประชาพัฒนา)

" งานเคหะและชุมชน 1,000,000    45วันท าการ

31 ต.ค.60-ก.ย.61
 - ค่าจ้างขยายเขตไฟฟ้าภายในหมู่บ้านบ้านดงมะไฟ
ประชาพัฒนา หมู่ 11

" งานเคหะและชุมชน 200,000       45วันท าการ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา "

    งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน "

 งบลงทุน "

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างงานอาคารต่างๆ "

32 ต.ค.60-ก.ย.61
 - ค่าก่อสร้างประตูและร้ัวรอบอาคารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านหนองไผ่

" แผนงานอุตสาหกรรมฯ 176,900       เฉพาะเจาะจง 60วันท าการ



แบบ ผด.2

ล าดับ
ที่

ช่วงเวลาที่ต้องเริ่ม
จัดหา

รายการ/จ านวน(หน่วย) หน่วยงาน วิธีจัดหา
    ก าหนด     

ส่งมอบ
หมายเหตุ

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

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561   

ขององค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ    อ าเภอเมืองสกลนคร    จังหวดัสกลนคร

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

         งานค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก กองช่าง ขออนุมัติ

33 ต.ค.60-ก.ย.61
 - ค่าปรับปรุงระบบประปาภายในที่ท าการ อบต.ดง
มะไฟ

" แผนงานอุตสาหกรรมฯ 100,000       เฉพาะเจาะจง 60วันท าการ จัดหาตลอด

            งานค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณปูโภค " ปีงบประมาณ

34 ต.ค.60-ก.ย.61
 - ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ภายในหมู่บ้าน บ้านโพน
ก้างปลา หมู่ 2

" แผนงานอุตสาหกรรมฯ 197,900       เฉพาะเจาะจง 60วันท าการ

35 ต.ค.60-ก.ย.61
 - ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ภายในหมู่บ้าน บ้านโพน
ก้างปลา หมู่ 2 (สายแยกทางหลวงหมายเลข 2339 - 
วัดศรีไพสณฑ์)

" แผนงานอุตสาหกรรมฯ 492,400       เฉพาะเจาะจง 60วันท าการ

36 ต.ค.60-ก.ย.61
 - ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองไผ่
 หมู่ 12

" แผนงานอุตสาหกรรมฯ 200,500       เฉพาะเจาะจง 60วันท าการ

37 ต.ค.60-ก.ย.61
 - ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองไผ่
 หมู่ 7

" แผนงานอุตสาหกรรมฯ 399,800       เฉพาะเจาะจง 60วันท าการ

38 ต.ค.60-ก.ย.61
 - ค่าก่อสร้างถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านดงมะไฟ
ประชาพัฒนา หมู่ 11

" แผนงานอุตสาหกรรมฯ 200,000       เฉพาะเจาะจง 60วันท าการ



แบบ ผด.2

ล าดับ
ที่

ช่วงเวลาที่ต้องเริ่ม
จัดหา

รายการ/จ านวน(หน่วย) หน่วยงาน วิธีจัดหา
    ก าหนด     

ส่งมอบ
หมายเหตุ

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

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561   

ขององค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ    อ าเภอเมืองสกลนคร    จังหวดัสกลนคร

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

39 ต.ค.60-ก.ย.61
 - ค่าก่อสร้างถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านเหล่า
นกยูง หมู่ 6

กองช่าง แผนงานอุตสาหกรรมฯ 199,800       เฉพาะเจาะจง 60วันท าการ
ขออนุมัติ
จัดหาตลอด

40 ต.ค.60-ก.ย.61  - ค่าก่อสร้างฝายห้วยดง บ้านดงมะไฟ หมู่ 1 " แผนงานอุตสาหกรรมฯ 100,000       เฉพาะเจาะจง 60วันท าการ ปีงบประมาณ

41 ต.ค.60-ก.ย.61
 - ค่าก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล.ภายในหมู่บ้าน     
 บ้านดงน้อย หมู่ 9

" แผนงานอุตสาหกรรมฯ 206,400       เฉพาะเจาะจง 60วันท าการ

42 ต.ค.60-ก.ย.61
 - ค่าก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล.ภายในหมู่บ้าน      
   บ้านนากับแก้ หมู่ 5

" แผนงานอุตสาหกรรมฯ 203,600       เฉพาะเจาะจง 60วันท าการ

43 ต.ค.60-ก.ย.61
 - ค่าก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล.ภายในหมู่บ้าน     
บ้านนาแก หมู่ 4

" แผนงานอุตสาหกรรมฯ 206,800       เฉพาะเจาะจง 60วันท าการ

44 ต.ค.60-ก.ย.61
 - ค่าก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล.ภายในหมู่บ้าน     
 บ้านโพนแดง หมู่ 8

" แผนงานอุตสาหกรรมฯ 200,000       เฉพาะเจาะจง 60วันท าการ

45 ต.ค.60-ก.ย.61
 - ค่าขุดลอกล าห้วยทุ่งช้างตาย บ้านดงมะไฟประชา
พัฒนา หมู่ 11

" แผนงานอุตสาหกรรมฯ 100,000       เฉพาะเจาะจง 60วันท าการ

46 ต.ค.60-ก.ย.61
 - ค่าขุดลอกหนองแวง บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ 10     
งานค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและส่ิงก่อสร้าง

" แผนงานอุตสาหกรรมฯ 200,000       เฉพาะเจาะจง 60วันท าการ



แบบ ผด.2

ล าดับ
ที่

ช่วงเวลาที่ต้องเริ่ม
จัดหา

รายการ/จ านวน(หน่วย) หน่วยงาน วิธีจัดหา
    ก าหนด     

ส่งมอบ
หมายเหตุ

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

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561   

ขององค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ    อ าเภอเมืองสกลนคร    จังหวดัสกลนคร

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

47 ต.ค.60-ก.ย.61
 - ค่าขยายถนน ค.ส.ล.ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองไผ่   
 หมู่ 7

กองช่าง แผนงานอุตสาหกรรมฯ 200,000       เฉพาะเจาะจง 60วันท าการ
ขออนุมัติ
จัดหาตลอด

แผนงานสังคมสงเคราะห์ สวัสดิการฯ ปีงบประมาณ

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

ค่าใช้สอย

48 ต.ค. 60 - ก.ย. 61 ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเช่าทรัพย์สิน ฯลฯ " สังคมสงเคราะห์ 150,000 เฉพาะเจาะจง 5 วันท าการ

49 ต.ค. 60 - ก.ย. 61 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม " สังคมสงเคราะห์ 5,000 เฉพาะเจาะจง 5 วันท าการ

ค่าวัสดุ "

50 ต.ค. 60 - ก.ย. 61 ค่าวัสดุส านักงาน " สังคมสงเคราะห์ 20,000 เฉพาะเจาะจง 5 วันท าการ

51 ต.ค. 60 - ก.ย. 61 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว " สังคมสงเคราะห์ 5,000 เฉพาะเจาะจง 5 วันท าการ

52 ต.ค. 60 - ก.ย. 61 ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ " สังคมสงเคราะห์ 5,000 เฉพาะเจาะจง 5 วันท าการ

53 ต.ค. 60 - ก.ย. 61 ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ " สังคมสงเคราะห์ 5,000 เฉพาะเจาะจง 5 วันท าการ

54 ต.ค. 60 - ก.ย. 61 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ " สังคมสงเคราะห์ 20,000 เฉพาะเจาะจง 5 วันท าการ

ค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ "

55 ต.ค. 60 - ก.ย. 61 เคร่ืองช่วยสอนพกพา/ล าโพงส าหรับงานขนาดเล็ก " สังคมสงเคราะห์ 8,900 เฉพาะเจาะจง 5 วันท าการ



แบบ ผด.2

ล าดับ
ที่

ช่วงเวลาที่ต้องเริ่ม
จัดหา

รายการ/จ านวน(หน่วย) หน่วยงาน วิธีจัดหา
    ก าหนด     

ส่งมอบ
หมายเหตุ

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

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561   

ขององค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ    อ าเภอเมืองสกลนคร    จังหวดัสกลนคร

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สวัสดิการฯ ขออนุมัติ

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน " จัดหาตลอด

ค่าใช้สอย " ปีงบประมาณ

56 ต.ค. 60 - ก.ย. 61 โครงการฝึกอบรมเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจครอบครัว " สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 15,000 เฉพาะเจาะจง 5 วันท าการ

57 ต.ค. 60 - ก.ย. 61
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของกลุ่มอาชีพใน
ต าบลดงมะไฟ

" สร้างความเข็มแข็งของชุมชน 350,000 เฉพาะเจาะจง 5 วันท าการ

58 ต.ค. 60 - ก.ย. 61 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ " สร้างความเข็มแข็งของชุมชน 50,000 เฉพาะเจาะจง 5 วันท าการ

59 ต.ค. 60 - ก.ย. 61 โครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน " สร้างความเข็มแข็งของชุมชน 20,000 เฉพาะเจาะจง 5 วันท าการ

60 ต.ค. 60 - ก.ย. 61
โครงการส่งเสริมการเตรียมความพร้อมสู่การเป็น
ครอบครัวใหม่

" สร้างความเข็มแข็งของชุมชน 20,000 เฉพาะเจาะจง 5 วันท าการ

61 ต.ค. 60 - ก.ย. 61 โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตส าหรับผู้สูงอายุ " สร้างความเข็มแข็งของชุมชน 15,000 เฉพาะเจาะจง 5 วันท าการ

62 ต.ค. 60 - ก.ย. 61 โครงการส่งเสริมอาชีพการท าขนมไทย " สร้างความเข็มแข็งของชุมชน 20,000 เฉพาะเจาะจง 5 วันท าการ

63 ต.ค. 60 - ก.ย. 61 โครงการส่งเสริมอาชีพส าหรับผู้พิการและผู้ดูและผู้พิการ " สร้างความเข็มแข็งของชุมชน 20,000 เฉพาะเจาะจง 5 วันท าการ

64 ต.ค. 60 - ก.ย. 61
โครงการอบรมให้ความรู้แก่ผู้ดูแลผู้พิการและผู้ป่วยติด
เตียง

" สร้างความเข็มแข็งของชุมชน 15,000 เฉพาะเจาะจง 5 วันท าการ



แบบ ผด.2

ล าดับ
ที่

ช่วงเวลาที่ต้องเริ่ม
จัดหา

รายการ/จ านวน(หน่วย) หน่วยงาน วิธีจัดหา
    ก าหนด     

ส่งมอบ
หมายเหตุ

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

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561   

ขององค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ    อ าเภอเมืองสกลนคร    จังหวดัสกลนคร

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

65 ต.ค. 60 - ก.ย. 61 งบเงินอุดหนุน สวัสดิการฯ
ขออนุมัติ

จัดหาตลอด

66 ต.ค. 60 - ก.ย. 61 อุดหนุนกลุ่มอาชีพภายในต าบลดงมะไฟ " สร้างความเข็มแข็งของชุมชน 240,000 เฉพาะเจาะจง 5 วันท าการ ปีงบประมาณ

แผนงานการศึกษา
กอง

การศึกษาฯ

ค่าวัสดุ "

67 ต.ค.60– ก.ย.61 วัสดุส านักงาน " การศึกษา/บริหารทั่วไป 50,000        เฉพาะเจาะจง ๕ วันท าการ

68 ต.ค.60– ก.ย.61 วัสดุงานบ้านงานครัว " การศึกษา/บริหารทั่วไป 10,000        เฉพาะเจาะจง ๕ วันท าการ

69 ต.ค.60– ก.ย.61 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ " การศึกษา/บริหารทั่วไป 5,000          เฉพาะเจาะจง ๑๐วันท าการ

70 ต.ค.60– ก.ย.61 วัสดุคอมพิวเตอร์ " การศึกษา/บริหารทั่วไป 15,000        เฉพาะเจาะจง ๓ วันท าการ

ค่าใช้สอย

71 ต.ค.60– ก.ย.61 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ " การศึกษา/บริหารทั่วไป 30,000        เฉพาะเจาะจง ๓ วันท าการ

72 ต.ค.60– ก.ย.61 ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล " การศึกษา/บริหารทั่วไป 5,000          เฉพาะเจาะจง ๓ วันท าการ

73 ต.ค.60– ก.ย.61 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ " การศึกษา/บริหารทั่วไป 30,000        เฉพาะเจาะจง ๓ วันท าการ



แบบ ผด.2

ล าดับ
ที่

ช่วงเวลาที่ต้องเริ่ม
จัดหา

รายการ/จ านวน(หน่วย) หน่วยงาน วิธีจัดหา
    ก าหนด     

ส่งมอบ
หมายเหตุ

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

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561   

ขององค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ    อ าเภอเมืองสกลนคร    จังหวดัสกลนคร

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

74 ต.ค.60– ก.ย.61 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม
กอง

การศึกษาฯ
การศึกษา/บริหารทั่วไป 20,000        เฉพาะเจาะจง ๗ วันท าการ

ขออนุมัติ
จัดหาตลอด

งบลงทุน ปีงบประมาณ

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

75 พฤศจายน 2560
เคร่ืองช่วยสอนพกพา/ล าโพงส าหรับงานประกาศ
ขนาดเล็ก

" การศึกษา/บริหารทั่วไป 8,900          เฉพาะเจาะจง ๗ วันท าการ

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ค่าวัสดุ

76 1.ต.ค.60– ก.ย.61 วัสดุคอมพิวเตอร์ "
งานระดับก่อนวัยเรียน

และประถมศึกษา
10,000        เฉพาะเจาะจง ๓ วันท าการ

77 1.ต.ค.60– ก.ย.61 วัสดุส านักงาน "
งานระดับก่อนวัยเรียน

และประถมศึกษา
50,000        เฉพาะเจาะจง ๕ วันท าการ

78 1.ต.ค.60– ก.ย.61 วัสดุการศึกษา "
งานระดับก่อนวัยเรียน

และประถมศึกษา
50,000        เฉพาะเจาะจง ๕ วันท าการ



แบบ ผด.2

ล าดับ
ที่

ช่วงเวลาที่ต้องเริ่ม
จัดหา

รายการ/จ านวน(หน่วย) หน่วยงาน วิธีจัดหา
    ก าหนด     

ส่งมอบ
หมายเหตุ

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

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561   

ขององค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ    อ าเภอเมืองสกลนคร    จังหวดัสกลนคร

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

79 1.ต.ค.60– ก.ย.61 วัสดุงานบ้านงานครัว
กอง

การศึกษาฯ
งานระดับก่อนวัยเรียน

และประถมศึกษา
30,000        เฉพาะเจาะจง ๕ วันท าการ

ขออนุมัติ
จัดหาตลอด

ปีงบประมาณ

80 1.ต.ค.60– ก.ย.61 อาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก "
งานระดับก่อนวัยเรียน

และประถมศึกษา
249,110       เฉพาะเจาะจง

81 1.ต.ค.60– ก.ย.61 อาหารเสริม (นม) โรงเรียน "
งานระดับก่อนวัยเรียน

และประถมศึกษา
1,197,625    เฉพาะเจาะจง

82 1.ต.ค.60– ก.ย.61 วัสดุก่อสร้าง "
งานระดับก่อนวัยเรียน

และประถมศึกษา
20,000        เฉพาะเจาะจง ๑๐วันท าการ

ค่าใช้สอย

83 1.ต.ค.60– ก.ย.61 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ "
งานระดับก่อนวัยเรียน

และประถมศึกษา
10,000        

84 1.ต.ค.60– ก.ย.61 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ "
งานระดับก่อนวัยเรียน

และประถมศึกษา
20,000        

85 มกราคม  2561 โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติฯ "
งานระดับก่อนวัยเรียน

และประถมศึกษา
15,000        เฉพาะเจาะจง ๗ วันท าการ



แบบ ผด.2

ล าดับ
ที่

ช่วงเวลาที่ต้องเริ่ม
จัดหา

รายการ/จ านวน(หน่วย) หน่วยงาน วิธีจัดหา
    ก าหนด     

ส่งมอบ
หมายเหตุ

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

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561   

ขององค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ    อ าเภอเมืองสกลนคร    จังหวดัสกลนคร

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

86 1.ต.ค.60– ก.ย.61 ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
กอง

การศึกษาฯ
งานระดับก่อนวัยเรียน

และประถมศึกษา
637,000       เฉพาะเจาะจง ๕ วันท าการ

ขออนุมัติ
จัดหาตลอด

ปีงบประมาณ

87 1.ต.ค.60– ก.ย.61 ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว) "
งานระดับก่อนวัยเรียน

และประถมศึกษา
176,800       เฉพาะเจาะจง ๑๐วันท าการ

88 1.ต.ค.60– ก.ย.61 โครงการส่งเสริมพัฒนาเด็กเล็ก ระดับก่อนปฐมวัย "
งานระดับก่อนวัยเรียน

และประถมศึกษา
60,000        เฉพาะเจาะจง ๗ วันท าการ

89 1.ต.ค.60– ก.ย.61 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม "
งานระดับก่อนวัยเรียน

และประถมศึกษา
10,000        เฉพาะเจาะจง ๗ วันท าการ

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ส านักงาน

90 ก.พ. 61 - เม.ย. 61 เคร่ืองเล่นซีดี/ดีวีดี "
งานระดับก่อนวัยเรียน

และประถมศึกษา
7,500          เฉพาะเจาะจง ๓ วันท าการ

91 ก.พ.61 - เม.ย. 61 ชั้นวางของอเนกประสงค์ "
งานระดับก่อนวัยเรียน

และประถมศึกษา
5,000          เฉพาะเจาะจง ๓ วันท าการ



แบบ ผด.2

ล าดับ
ที่

ช่วงเวลาที่ต้องเริ่ม
จัดหา

รายการ/จ านวน(หน่วย) หน่วยงาน วิธีจัดหา
    ก าหนด     

ส่งมอบ
หมายเหตุ

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

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561   

ขององค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ    อ าเภอเมืองสกลนคร    จังหวดัสกลนคร

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

92 ก.พ. 61 - เม.ย. 61 โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)
กอง

การศึกษาฯ
งานระดับก่อนวัยเรียน

และประถมศึกษา
16,000        เฉพาะเจาะจง ๓ วันท าการ

ขออนุมัติ
จัดหาตลอด

ปีงบประมาณ

93 ก.พ. 61 - เม.ย. 61 พัดลมติดฝาผนัง ขนาด 18 นิ้ว "
งานระดับก่อนวัยเรียน

และประถมศึกษา
5,100          เฉพาะเจาะจง ๓ วันท าการ

94 ก.พ.61 - เม.ย. 61 ตู้เย็น "
งานระดับก่อนวัยเรียน

และประถมศึกษา
18,800        เฉพาะเจาะจง ๓ วันท าการ

งบเงินอุดหนุน "

เงินอุดหนุน "

95 1.ต.ค.60– ก.ย.61 อุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียน "
งานระดับก่อนวัยเรียน

และประถมศึกษา
2,500,000    

งานศึกษาไม่ก าหนดระดับ

ค่าใช้สอย

96 1.ต.ค.60– ก.ย.61 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ "
งานศึกษาไม่ก าหนด

ระดับ
110,000       เฉพาะเจาะจง 3วันท าการ

97 มิ.ย. ๖๑
โครงการอบรมคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตเบื้องต้น
เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้น าชุมชน

"
งานศึกษาไม่ก าหนด

ระดับ
20,000        เฉพาะเจาะจง ๗ วันท าการ



แบบ ผด.2

ล าดับ
ที่

ช่วงเวลาที่ต้องเริ่ม
จัดหา

รายการ/จ านวน(หน่วย) หน่วยงาน วิธีจัดหา
    ก าหนด     

ส่งมอบ
หมายเหตุ

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

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561   

ขององค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ    อ าเภอเมืองสกลนคร    จังหวดัสกลนคร

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

98 1.ต.ค.60– ก.ย.61 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม
กอง

การศึกษาฯ
งานศึกษาไม่ก าหนด

ระดับ
10,000        เฉพาะเจาะจง ๗ วันท าการ

ขออนุมัติ
จัดหาตลอด

ปีงบประมาณ

ค่าวัสดุ

99 1.ต.ค.60– ก.ย.61 วัสดุคอมพิวเตอร์ "
งานศึกษาไม่ก าหนด

ระดับ
5,000          เฉพาะเจาะจง ๓ วันท าการ

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ "

งานกีฬาและนันทนาการ "

งบด าเนินงาน "

ค่าใช้สอย "

100 1.ต.ค.60– ก.ย.61 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ "
งานกีฬาและ
นันทนาการ

108,000       

101 ก.พ. 61 - เม.ย. 61 โครงการแข่งขันกีฬาดงมะไฟต้านภัยยาเสพติด "
งานกีฬาและ
นันทนาการ

200,000       เฉพาะเจาะจง ๗ วันท าการ

ค่าวัสดุ

102 ธ.ค. 60 - ก.พ. 61 วัสดุกีฬา "
งานกีฬาและ
นันทนาการ

100,000       เฉพาะเจาะจง ๗ วันท าการ



แบบ ผด.2

ล าดับ
ที่

ช่วงเวลาที่ต้องเริ่ม
จัดหา

รายการ/จ านวน(หน่วย) หน่วยงาน วิธีจัดหา
    ก าหนด     

ส่งมอบ
หมายเหตุ

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

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561   

ขององค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ    อ าเภอเมืองสกลนคร    จังหวดัสกลนคร

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน
กอง

การศึกษาฯ

ขออนุมัติ
จัดหาตลอด

ปีงบประมาณ

งบด าเนินงาน

  ค่าใช้สอย

103 เม.ย.61 โครงการเทศกาลวันสงกรานต์ "
งานศาสนาวัฒนธรรม

ท้องถิ่น
100,000       เฉพาะเจาะจง ๗ วันท าการ

104 ต.ค. 60 - พ.ย. 60 โครงการอนุรักษ์ สืบสาน ประเพณีลอยกระทง "
งานศาสนาวัฒนธรรม

ท้องถิ่น
100,000       เฉพาะเจาะจง ๗ วันท าการ

105 1.ต.ค.60– ก.ย.61
โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีวันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา

"
งานศาสนาวัฒนธรรม

ท้องถิ่น
10,000        เฉพาะเจาะจง ๗ วันท าการ

106 พ.ค. 61 โครงการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น "
งานศาสนาวัฒนธรรม

ท้องถิ่น
10,000        เฉพาะเจาะจง ๗ วันท าการ

งบเงินอุดหนุน "

เงินอุดหนุน "

เงินอุดหนุนภาคเอกชน "



แบบ ผด.2

ล าดับ
ที่

ช่วงเวลาที่ต้องเริ่ม
จัดหา

รายการ/จ านวน(หน่วย) หน่วยงาน วิธีจัดหา
    ก าหนด     

ส่งมอบ
หมายเหตุ

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

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561   

ขององค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ    อ าเภอเมืองสกลนคร    จังหวดัสกลนคร

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

107 ม.ค. 61 - ก.พ. 61 เงินอุดหนุนสภาวัฒนธรรมต าบลดงมะไฟ
กอง

การศึกษาฯ
งานศาสนาวัฒนธรรม

ท้องถิ่น
200,000       เฉพาะเจาะจง

ขออนุมัติ
จัดหาตลอด

ปีงบประมาณ

108 มี.ค. 61 - มิ.ย. 61
เงินอุดหนุนสภาวัฒนธรรมต าบลดงมะไฟ โครงการ
ประเพณีแห่น้ าแห่ไฟ

"
งานศาสนาวัฒนธรรม

ท้องถิ่น
120,000       เฉพาะเจาะจง

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว

ค่าใช้สอย

109 1.ต.ค.60– ก.ย.61 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ "
งานวิชาการวางแผน

และส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว

5,000          

110 1.ต.ค.60– ก.ย.61 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ "
งานวิชาการวางแผน

และส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว

10,000        

111 1.ต.ค.60– ก.ย.61 โครงการเปิดเส้นทางท่องเที่ยวในต าบลดงมะไฟ "
งานวิชาการวางแผน

และส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว

50,000        เฉพาะเจาะจง ๗ วันท าการ

112 เม.ย.61 - พ.ค. 61
โครงการฝึกอบรมมัคคุเทศน์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
ในชุมชน

"
งานวิชาการวางแผน

และส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว

30,000        เฉพาะเจาะจง ๗ วันท าการ



แบบ ผด.2

ล าดับ
ที่

ช่วงเวลาที่ต้องเริ่ม
จัดหา

รายการ/จ านวน(หน่วย) หน่วยงาน วิธีจัดหา
    ก าหนด     

ส่งมอบ
หมายเหตุ

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

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561   

ขององค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ    อ าเภอเมืองสกลนคร    จังหวดัสกลนคร

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

113 ก.ค. 61 - ส.ค.61 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวในต าบลดงมะไฟ
กอง

การศึกษาฯ

งานวิชาการวางแผน
และส่งเสริมการ

ท่องเที่ยว
30,000        เฉพาะเจาะจง ๗ วันท าการ

ขออนุมัติ
จัดหาตลอด

ปีงบประมาณ

ค่าใช้สอย
ส านักปลัด 

อบต.

114 ต.ค.60– ก.ย.61 ค่าจ้างเหมาบริการ " งานบริหารทั่วไป 500,000 เฉพาะเจาะจง 7 วันท าการ

115 ต.ค.60– ก.ย.61 ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล " งานบริหารทั่วไป 20,000 เฉพาะเจาะจง 7 วันท าการ

116 ต.ค.60– ก.ย.61 ค่าเล้ียงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น " งานบริหารทั่วไป 20,000 เฉพาะเจาะจง 7 วันท าการ

117 ต.ค.60– ก.ย.61 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดงานรัฐพิธี " งานบริหารทั่วไป 100,000 เฉพาะเจาะจง 7 วันท าการ

118 ต.ค.60– ก.ย.61 ค่าใช้จ่ายโครงการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน " งานบริหารทั่วไป 10,000 เฉพาะเจาะจง 7 วันท าการ

119 ต.ค.60– ก.ย.61 ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ประชาธิปไตย " งานบริหารทั่วไป 20,000 เฉพาะเจาะจง 7 วันท าการ

120 ต.ค.60– ก.ย.61 ค่าใช้จ่ายในโครงการวันท้องถิ่นไทย " งานบริหารทั่วไป 50,000 เฉพาะเจาะจง 7 วันท าการ

121 ต.ค.60– ก.ย.61 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ งานบริหารทั่วไป 150,000 เฉพาะเจาะจง 7 วันท าการ

122 ต.ค.60– ก.ย.61 ค่าใช้จ่ายจัดเตรียมการเลือกต้ัง " งานบริหารทั่วไป 300,000 เฉพาะเจาะจง 7 วันท าการ

123 ต.ค.60– ก.ย.61 โครงการรณรงค์ป้องกันและปราบปรามการทุจริต " งานบริหารทั่วไป 5,000 เฉพาะเจาะจง 7 วันท าการ

124 ต.ค.60– ก.ย.61 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม " งานบริหารทั่วไป 20,000 เฉพาะเจาะจง 7 วันท าการ



แบบ ผด.2

ล าดับ
ที่

ช่วงเวลาที่ต้องเริ่ม
จัดหา

รายการ/จ านวน(หน่วย) หน่วยงาน วิธีจัดหา
    ก าหนด     

ส่งมอบ
หมายเหตุ

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

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561   

ขององค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ    อ าเภอเมืองสกลนคร    จังหวดัสกลนคร

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

ค่าวัสดุ
ส านักปลัด 

อบต.

ขออนุมัติ
จัดหาตลอด

ปีงบประมาณ

125 ม.ค.61-มี.ค.61 วัสดุส านักงาน " งานบริหารทั่วไป 50,000 เฉพาะเจาะจง 7 วันท าการ

126 เม.ย.61-มิ.ย.61 วัสดุส านักงาน " งานบริหารทั่วไป 50,000 เฉพาะเจาะจง 7 วันท าการ

127 ก.ค.61-ก.ย.61 วัสดุส านักงาน " งานบริหารทั่วไป 50,000 เฉพาะเจาะจง 7 วันท าการ

128 ต.ค.60– ก.ย.61 วัสดุส านักงาน งานบริหารทั่วไป 50,000 เฉพาะเจาะจง 7 วันท าการ

129 ต.ค.60-มี.ค.61 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ " งานบริหารทั่วไป 10,000 เฉพาะเจาะจง 7 วันท าการ

130 เม.ย.61-ก.ย.61 วัสดุงานบ้านงานครัว " งานบริหารทั่วไป 15,000 เฉพาะเจาะจง 7 วันท าการ

131 ต.ค.60– ก.ย.61 วัสดุงานบ้านงานครัว " งานบริหารทั่วไป 15,000 เฉพาะเจาะจง 7 วันท าการ

132 ต.ค.60– ก.ย.61 วัสดุก่อสร้าง งานบริหารทั่วไป 20,000 เฉพาะเจาะจง 7 วันท าการ

133 ต.ค.60– ก.ย.61 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง " งานบริหารทั่วไป 90,000 เฉพาะเจาะจง 7 วันท าการ

134 ต.ค.60– ก.ย.61 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน " งานบริหารทั่วไป 120,000 เฉพาะเจาะจง 7 วันท าการ



แบบ ผด.2

ล าดับ
ที่

ช่วงเวลาที่ต้องเริ่ม
จัดหา

รายการ/จ านวน(หน่วย) หน่วยงาน วิธีจัดหา
    ก าหนด     

ส่งมอบ
หมายเหตุ

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

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561   

ขององค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ    อ าเภอเมืองสกลนคร    จังหวดัสกลนคร

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

135 ต.ค.60– ก.ย.61 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
ส านักปลัด 

อบต.
งานบริหารทั่วไป 20,000 เฉพาะเจาะจง 7 วันท าการ

ขออนุมัติ
จัดหาตลอด

ปีงบประมาณ

136 ต.ค.60– ธ.ค.60 วัสดุคอมพิวเตอร์ " งานบริหารทั่วไป 50,000 เฉพาะเจาะจง 7 วันท าการ

ค่าครุภัณฑ์

137 ต.ค.60– ธ.ค.60 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัฑณ์ " งานบริหารทั่วไป 20,000 เฉพาะเจาะจง 7 วันท าการ

แผนงานการรักษาความสงบฯ

ค่าใช้สอย

138 ต.ค.60– ก.ย.61 ค่าจ้างเหมาบริการ "
งานป้องกันภัยฝ่ายพล

เรือนฯ
220,000 เฉพาะเจาะจง 7 วันท าการ

139 ต.ค.60– ก.ย.61 ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด "
งานป้องกันภัยฝ่ายพล

เรือนฯ
20,000 เฉพาะเจาะจง 7 วันท าการ

140 ต.ค.60– ก.ย.61 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการป้องกันลดอุบัติเหตุ "
งานป้องกันภัยฝ่ายพล

เรือนฯ
20,000 เฉพาะเจาะจง 7 วันท าการ

141 ต.ค.60– ก.ย.61 ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม อปพร. "
งานป้องกันภัยฝ่ายพล

เรือนฯ
50,000 เฉพาะเจาะจง 7 วันท าการ



แบบ ผด.2

ล าดับ
ที่

ช่วงเวลาที่ต้องเริ่ม
จัดหา

รายการ/จ านวน(หน่วย) หน่วยงาน วิธีจัดหา
    ก าหนด     

ส่งมอบ
หมายเหตุ

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

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561   

ขององค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ    อ าเภอเมืองสกลนคร    จังหวดัสกลนคร

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

142 ต.ค.60– ก.ย.61 ค่าใช้จ่ายในโครงการอาสาสมัครป้องกันไฟป่า
ส านักปลัด 

อบต.
งานป้องกันภัยฝ่ายพล

เรือนฯ
20,000 เฉพาะเจาะจง 7 วันท าการ

ขออนุมัติ
จัดหาตลอด

ปีงบประมาณ

แผนงานสาธารณสุข

ค่าใช้สอย

143 ต.ค.60– ก.ย.61 ค่าจ้างเหมาบริการ " งานบริการสาธารณสุข 150,000 เฉพาะเจาะจง 7วันท าการ

144 ต.ค.60– ก.ย.61 ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออก " งานบริการสาธารณสุข 50,000 เฉพาะเจาะจง 7 วันท าการ

145 ต.ค.60– ก.ย.61
ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ป้องกันโรคระบาดจากสัตย์
สู่คน

" งานบริการสาธารณสุข 60,000 เฉพาะเจาะจง 7 วันท าการ

ค่าวัสดุ

146 ต.ค.60– ก.ย.61 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ " งานบริการสาธารณสุข 10,000 เฉพาะเจาะจง 7 วันท าการ

แผนงานการเกษตร

ค่าใช้สอย

147 ต.ค.60– ก.ย.61 ค่าใช้จ่ายด าเนินโครงการฯ " งานส่งเสริมการเกษตร 5,000 เฉพาะเจาะจง 7 วันท าการ



แบบ ผด.2

ล าดับ
ที่

ช่วงเวลาที่ต้องเริ่ม
จัดหา

รายการ/จ านวน(หน่วย) หน่วยงาน วิธีจัดหา
    ก าหนด     

ส่งมอบ
หมายเหตุ

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

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561   

ขององค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ    อ าเภอเมืองสกลนคร    จังหวดัสกลนคร

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

ค่าวัสดุ
ส านักปลัด 

อบต.
เฉพาะเจาะจง 7 วันท าการ

ขออนุมัติ
จัดหาตลอด

ปีงบประมาณ

148 ต.ค.60– ก.ย.61 วัสดุการเกษตร " งานส่งเสริมการเกษตร 10,000 เฉพาะเจาะจง 7 วันท าการ

        เจา้พนักงานจดัเกบ็รายได้ช านาญงาน ผู้อ านวยการกองคลัง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ

            (ลงชื่อ).............................................ผู้จดัท า     (ลงชื่อ)...................................................ผู้ตรวจสอบ  (ลงชื่อ)...........................................................ผู้รับผิดชอบ.

           (นางประใจ   ค าบอน) (นางจรีะภา     ธารชัย)  (นายทรัพยสิ์น  พรหมสาขา ณ สกลนคร)


