
T

ruuruturuLPgtngnsLUld

'M tgr4rgt4 nCUl (.,, pru^L ru BLUASF

(B ru11ru1] [4 Ur\ALt{t4^g, gLUruMll mtu UB 01 A uB Ls) 6992 n]LmAsFn[

FLDas[r iopr*unrotsuuruMnlt1lJtuss[thu 69SZ ruBLan] 0t pn]Ng B99Z ntJLslo t utnpruukl^ssturuUlt!4

LLuubl4 r^iourvrunro^urruruMrlB14I L€rBBsruBslDlpr 6ggz rurmrsFrub[tLuAs[tBLuBtsruLm^s[tnbgfJfunGILlttt4

699z 
.v-t/L TLmASInNFLDAS[r topL"rultrotsuuruMTLl t4^u^l4l bLuuLruu[tunLpgLL(gl]gLUtJN0

rlft [,tLu gl gAs FltAull tvtLuu ol mt4prtnLh gLl4g RstuI4I ruLm2S[tn] F

rug^u ulru0 6nLNru L ms Fb@ ttLt4 uL Asu sLUru^u bo B0 t'tl[tbLLKA grulu 0@11tb B L D'Bg U g tunru1tt4 A 0'[Luu Lnuftt6ruLp

gLyrgr-rsrurdbGzsll tllruyruFr B99Z nrrLeid I sru!!4r1b*,I'1ft^L4blruM$*lur.41 BggZ ruBLBru^u 6Z Sru^LoEr 6E9Z

'lJ'tvt 
[tLUAs[tBLUBLsrutnecpnlufufi.:ft0Jt1t1/tUAS]^Ul 

]tUULruUruLunLPgLnsngtUt/bG l lttt4

aY

x*x**x*x**J+tat(x*x**x***x**x*xt(xJtJ(x

699z'v'ML ruLmsSFnlFtufs[t iogr*uutto^usuuruNn ]@p1

wi

$ rp u tnu ruturut PsLns rugt u,uleu tuAg [t



1/10

แบบ ผด.2
ลําดับ ชวงเวลาท่ี รายการ / จํานวน / (หนวยงาน) หนวยงาน วิธีจัดหา กําหนดสง หมายเหตุ

ท่ี ตองเริ่มจัดทํา เจาของเงิน แผนงาน/งาน/ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวนเงิน มอบ (วัน)
โครงการ

คาวัสดุ จัดหาตาม
1 ต.ค.58-ก.ย.59 วัสดุสํานักงาน สํานักปลัด งานบริหารท่ัวไป 100,000 ตกลงราคา 7 ความ
2 ต.ค.58-ก.ย.59 วัสดุไฟฟาและวิทยุ สํานักปลัด งานบริหารท่ัวไป 20,000 ตกลงราคา 7 จําเปน
3 ต.ค.58-ก.ย.59 วัสดุงานบานงานครัว สํานักปลัด งานบริหารท่ัวไป 40,000 ตกลงราคา 7 "
4 ต.ค.58-ก.ย.59 วัสดุยานพาหนะและขนสง สํานักปลัด งานบริหารท่ัวไป 30,000 ตกลงราคา 7 "

                                                            แผนการจัดหาพัสดุ  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2559
   องคการบริหารสวนตําบลนากลาง  อําเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

4 ต.ค.58-ก.ย.59 วัสดุยานพาหนะและขนสง สํานักปลัด งานบริหารท่ัวไป 30,000 ตกลงราคา 7 "
5 ต.ค.58-ก.ย.59 วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น สํานักปลัด งานบริหารท่ัวไป 350,000 ตกลงราคา 30 "
6 ต.ค.58-ก.ย.59 วัสดุอุปโภคและบริโภค สํานักปลัด งานบริหารท่ัวไป 30,000 ตกลงราคา 7 "
7 ต.ค.58-ก.ย.59 วัสดุโฆษณาและเผยแพร สํานักปลัด งานบริหารท่ัวไป 100,000 ตกลงราคา 7 "
8 ต.ค.58-ก.ย.59 วัสดุคอมพิวเตอร สํานักปลัด งานบริหารท่ัวไป 90,000 ตกลงราคา 7 "
9 ต.ค.58-ก.ย.59 วัสดุอ่ืน ๆ สํานักปลัด งานบริหารท่ัวไป 10,000 ตกลงราคา 7 "
10 ต.ค.58-ก.ย.59 คาวัสดุดับเพลิง สํานักปลัด งานปองกันภัยฯ 100,000 ตกลงราคา 7 "
11 ต.ค.58-ก.ย.59 วัสดุการเกษตร สํานักปลัด งานสงเสริมการเกษตร 50,000 ตกลงราคา 7 "
12 ต.ค.58-ก.ย.59 วัสดุสํานักงาน กองคลัง งานบริหารงานคลัง 60,000 ตกลงราคา 7 "
13 ต.ค.58-ก.ย.59 วัสดุโฆษณาและเผยแพร กองคลัง งานบริหารงานคลัง 10,000 ตกลงราคา 7 "
14 ต.ค.58-ก.ย.59 วัสดุคอมพิวเตอร กองคลัง งานบริหารงานคลัง 80,000 ตกลงราคา 7 "
15 ต.ค.58-ก.ย.59 วัสดุยานพาหนะและขนสง กองคลัง งานบริหารงานคลัง 50,000 ตกลงราคา 7 "
16 ต.ค.58-ก.ย.59 วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น กองคลัง งานบริหารงานคลัง 60,000 ตกลงราคา 30 "
17 ต.ค.58-ก.ย.59 วัสดุสํานักงาน กองชาง งานบริหารงานท่ัวไปฯ 50,000 ตกลงราคา 7 "
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แบบ ผด.2
ลําดับ ชวงเวลาท่ี รายการ / จํานวน / (หนวยงาน) หนวยงาน วิธีจัดหา กําหนดสง หมายเหตุ

ท่ี ตองเริ่มจัดทํา เจาของเงิน แผนงาน/งาน/ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวนเงิน มอบ (วัน)
โครงการ

งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

18 ต.ค.58-ก.ย.59 วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น กองชาง งานบริหารงานท่ัวไปฯ 10,000 ตกลงราคา 7 จัดหาตาม
19 ต.ค.58-ก.ย.59 วัสดุยานพาหนะและขนสง กองชาง งานบริหารงานท่ัวไปฯ 10,000 ตกลงราคา 7 ความ
20 ต.ค.58-ก.ย.59 วัสดุคอมพิวเตอร กองชาง งานบริหารงานท่ัวไปฯ 70,000 ตกลงราคา 7 จําเปน
21 ต.ค.58-ก.ย.59 วัสดุโฆษณาและเผยแพร กองชาง งานบริหารงานท่ัวไปฯ 10,000 ตกลงราคา 7 "
22 ต.ค.58-ก.ย.59 วัสดุไฟฟาและวิทยุ กองชาง งานบริหารงานท่ัวไปฯ 200,000 ตกลงราคา 7 "
23 ต.ค.58-ก.ย.59 วัสดุกอสราง กองชาง งานบริหารงานท่ัวไปฯ 200,000 ตกลงราคา 7 "
24 ต.ค.58-ก.ย.59 วัสดุสํานักงาน สวนการศึกษาฯ งานบริหารงานท่ัวไปฯ 30,000 ตกลงราคา 7 "24 ต.ค.58-ก.ย.59 วัสดุสํานักงาน สวนการศึกษาฯ งานบริหารงานท่ัวไปฯ 30,000 ตกลงราคา 7 "
25 ต.ค.58-ก.ย.59 วัสดุคอมพิวเตอร สวนการศึกษาฯ งานบริหารงานท่ัวไปฯ 50,000 ตกลงราคา 7 "
26 ต.ค.58-ก.ย.59 วัสดุยานพาหนะและขนสง สวนการศึกษาฯ งานบริหารงานท่ัวไปฯ 3,000 ตกลงราคา 7 "
27 ต.ค.58-ก.ย.59 วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น สวนการศึกษาฯ งานบริหารงานท่ัวไปฯ 5,000 ตกลงราคา 7 "
28 ต.ค.58-ก.ย.59 วัสดุโฆษณาและเผยแพร สวนการศึกษาฯ งานบริหารงานท่ัวไปฯ 20,000 ตกลงราคา 7 "
29 ต.ค.58-ก.ย.59 วัสดุสํานักงาน สวนการศึกษาฯ งานระดับกอนวัยเรียนฯ 24,000 ตกลงราคา 7 "
30 ต.ค.58-ก.ย.59 วัสดุคอมพิวเตอร สวนการศึกษาฯ งานระดับกอนวัยเรียนฯ 45,000 ตกลงราคา 7 "
31 ต.ค.58-ก.ย.59 วัสดุการศึกษา สวนการศึกษาฯ งานระดับกอนวัยเรียนฯ 60,000 ตกลงราคา 7 "
32 ต.ค.58-ก.ย.59 วัสดุงานบานงานครัว สวนการศึกษาฯ งานระดับกอนวัยเรียนฯ 104,000 ตกลงราคา 7 "
33 ต.ค.58-ก.ย.59 วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย สวนการศึกษาฯ งานระดับกอนวัยเรียนฯ 12,000 ตกลงราคา 7 "
34 ต.ค.58-ก.ย.59 วัสดุกอสราง สวนการศึกษาฯ งานระดับกอนวัยเรียนฯ 30,000 ตกลงราคา 7 "
35 ต.ค.58-ก.ย.59 อาหารเสริม (นม) โรงเรียน จํานวน 4 โรงเรียน สวนการศึกษาฯ งานระดับกอนวัยเรียนฯ 747,320 ตกลงราคา 7 "
36 ต.ค.58-ก.ย.59 อาหารเสริม (นม) ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 3 แหง สวนการศึกษาฯ งานระดับกอนวัยเรียนฯ 237,320 ตกลงราคา 7 "
37 ต.ค.58-ก.ย.59 วัสดุสํานักงาน สวนสาธารณสุขฯ งานบริการสาธารณสุขฯ 40,000 ตกลงราคา 7 "
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แบบ ผด.2
ลําดับ ชวงเวลาท่ี รายการ / จํานวน / (หนวยงาน) หนวยงาน วิธีจัดหา กําหนดสง หมายเหตุ

ท่ี ตองเริ่มจัดทํา เจาของเงิน แผนงาน/งาน/ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวนเงิน มอบ (วัน)
โครงการ

งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

38 ต.ค.58-ก.ย.59 วัสดุยานพาหนะและขนสง สวนสาธารณสุขฯ งานบริการสาธารณสุขฯ 100,000 ตกลงราคา 7 จัดหาตาม
39 ต.ค.58-ก.ย.59 วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น สวนสาธารณสุขฯ งานบริการสาธารณสุขฯ 400,000 ตกลงราคา 30 ความ
40 ต.ค.58-ก.ย.59 วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย สวนสาธารณสุขฯ งานบริการสาธารณสุขฯ 100,000 ตกลงราคา 7 จําเปน
41 ต.ค.58-ก.ย.59 วัสดุคอมพิวเตอร สวนสาธารณสุขฯ งานบริการสาธารณสุขฯ 40,000 ตกลงราคา 7 "
42 ต.ค.58-ก.ย.59 วัสดุงานบานงานครัว สวนสาธารณสุขฯ งานบริการสาธารณสุขฯ 30,000 ตกลงราคา 7 "
43 ต.ค.58-ก.ย.59 วัสดุไฟฟาและวิทยุ สวนสาธารณสุขฯ งานบริการสาธารณสุขฯ 20,000 ตกลงราคา 7 "

รายจายเพื่อใหไดมาซ่ึงบริการรายจายเพื่อใหไดมาซ่ึงบริการ
44 ต.ค.58-ก.ย.59 คาจางเหมาบริการลางอัดขยายรูป ถายเอกสารฯ สํานักปลัด งานบริหารท่ัวไป 30,000 ตกลงราคา 7 "
45 ต.ค.58-ก.ย.59 คาจางเหมาบริการแรงงาน สํานักปลัด งานบริหารท่ัวไป 50,000 ตกลงราคา 7 "
46 ต.ค.58-ก.ย.59 คาจางเหมาแรงงานทําความสะอาด สํานักปลัด งานบริหารท่ัวไป 108,000 ตกลงราคา 7 "
47 ต.ค.58-ก.ย.59 คาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือ กองคลัง งานบริหารงานคลัง 20,000 ตกลงราคา 7 "
48 ต.ค.58-ก.ย.59 คาจางเหมาบริการอ่ืน ๆ กองคลัง งานบริหารงานคลัง 20,000 ตกลงราคา 7 "
49 ต.ค.58-ก.ย.59 คาถายเอกสาร คาใชจายดานอิเล็กทรอนิกส กองชาง งานบริหารท่ัวไปฯ 50,000 ตกลงราคา 7 "
50 ต.ค.58-ก.ย.59 คาบอกรับวารสาร คาเย็บหนังสือฯ สวนการศึกษาฯ งานบริหารท่ัวไปฯ 30,000 ตกลงราคา 7 "
51 ต.ค.58-ก.ย.59 คาถายเอกสาร สวนการศึกษาฯ งานระดับกอนวัยเรียนฯ 88,000 ตกลงราคา 7 "
52 ต.ค.58-ก.ย.59 คาบอกรับวารสาร คาเย็บหนังสือฯ สวนสาธารณสุขฯ งานบริการสาธารณสุขฯ 30,000 ตกลงราคา 7 "
53 ต.ค.58-ก.ย.59 คาขุดดินถมดินและฝงกลบขยะ สวนสาธารณสุขฯ งานบริการสาธารณสุขฯ 100,000 ตกลงราคา 7 "
54 ต.ค.58-ก.ย.59 รายจายเพ่ือบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน สํานักปลัด งานบริหารท่ัวไป 200,000 ตกลงราคา 7 "
55 ต.ค.58-ก.ย.59 รายจายเพ่ือบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน กองคลัง งานบริหารงานคลัง 60,000 ตกลงราคา 7 "
56 ต.ค.58-ก.ย.59 รายจายเพ่ือบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน กองชาง งานบริหารท่ัวไปฯ 100,000 ตกลงราคา 7 "
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แบบ ผด.2
ลําดับ ชวงเวลาท่ี รายการ / จํานวน / (หนวยงาน) หนวยงาน วิธีจัดหา กําหนดสง หมายเหตุ

ท่ี ตองเริ่มจัดทํา เจาของเงิน แผนงาน/งาน/ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวนเงิน มอบ (วัน)
โครงการ

งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

57 ต.ค.58-ก.ย.59 คาใชจายตามโครงการซอมแซมถนน หมู 1 - หมู 9 กองชาง งานบริหารท่ัวไปฯ 300,000 ตกลงราคา 7 จัดหาตาม
58 ต.ค.58-ก.ย.59 รายจายเพ่ือบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน สวนการศึกษาฯ งานบริหารท่ัวไปฯ 20,000 ตกลงราคา 7 ความ
59 ต.ค.58-ก.ย.59 รายจายเพ่ือบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน สวนการศึกษาฯ งานระดับกอนวัยเรียนฯ 40,000 ตกลงราคา 7 จําเปน
60 ต.ค.58-ก.ย.59 รายจายเพ่ือบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน สวนสาธารณสุขฯ งานบริการสาธารณสุขฯ 300,000 ตกลงราคา 7 "

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
61 ต.ค.58-ก.ย.59 คารับรองในการตอนรับบุคคล สํานักปลัด งานบริหารท่ัวไป 40,000 ตกลงราคา 7 "
62 ต.ค.58-ก.ย.59 คาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาทองถ่ิน สํานักปลัด งานบริหารท่ัวไป 60,000 ตกลงราคา 7 "62 ต.ค.58-ก.ย.59 คาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาทองถ่ิน สํานักปลัด งานบริหารท่ัวไป 60,000 ตกลงราคา 7 "

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะ
รายจายหมวดอ่ืน ๆ

63 ธ.ค.58 โครงการจัดงานมหามงคล 5 ธันวามหาราช สํานักปลัด งานบริหารท่ัวไป 50,000 ตกลงราคา 7 "
64 ส.ค.59 โครงการเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหามหาราชินี สํานักปลัด งานบริหารท่ัวไป 50,000 ตกลงราคา 7 "
65 ต.ค.58-พ.ค.59 คาใชจายในการฝกอบรม ศึกษาดูงาน และสัมมนา สํานักปลัด งานบริหารท่ัวไป 600,000 ตกลงราคา 7 "
66 เม.ย.59-ก.ย.59 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมพนักงานสวนตําบลฯ สํานักปลัด งานบริหารท่ัวไป 50,000 ตกลงราคา 7 "
67 เม.ย.59-ก.ย.59 โครงการอบรมเตรียมความพรอมทองถ่ินสูประชาคม สํานักปลัด งานบริหารท่ัวไป 40,000 ตกลงราคา 7 "

เศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
68 เม.ย.59-ก.ย.59 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการสื่อสารผานระบบเครือขาย สํานักปลัด งานบริหารท่ัวไป 40,000 ตกลงราคา 7 "
69 พ.ย.58-ก.ย.59 คาใชจายในการเลือกตั้ง สํานักปลัด งานบริหารท่ัวไป 100,000 ตกลงราคา 7 "
70 ม.ค.59-ก.ย.59 คาของขวัญหรือเงินรางวัล สํานักปลัด งานบริหารท่ัวไป 10,000 ตกลงราคา 7 "
71 ต.ค.58-ก.ย.59 คาพวงมาลัย ชอดอกไม พวงหรีด หรือพวงมาลา สํานักปลัด งานบริหารท่ัวไป 10,000 ตกลงราคา 7 "
72 ม.ค.59-มี.ค.59 โครงการจัดประชุมเวทีประชาคม สํานักปลัด งานวางแผนสถิติฯ 15,000 ตกลงราคา 7 "
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แบบ ผด.2
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งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

73 ม.ค.59-มี.ค.59 โครงการสงเสริมการจัดทําแผนชุมชน สํานักปลัด งานวางแผนสถิติฯ 15,000 ตกลงราคา 7 จัดหาตาม
74 ม.ค.59-ก.ย.59 โครงการฝกอบรม อปพร. สํานักปลัด งานปองกันภัยฯ 50,000 ตกลงราคา 7 ความ
75 ธ.ค.58-เม.ย.59 โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาล สํานักปลัด งานปองกันภัยฯ 100,000 ตกลงราคา 7 จําเปน
76 ม.ค.59-มิ.ย.59 โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด สํานักปลัด งานปองกันภัยฯ 30,000 ตกลงราคา 7 "
77 ม.ค.59-มิ.ย.59 โครงการฝกอบรมการปองกันอัคคีภัย สํานักปลัด งานปองกันภัยฯ 40,000 ตกลงราคา 7 "
78 พ.ย.58-ม.ค.59 คาใชจายในการจัดซื้อเครื่องกันหนาว สํานักปลัด งานสวัสดิการสังคมฯ 100,000 ตกลงราคา 7 "
79 ม.ค.59-ก.ย.59 โครงการเพ่ือนเยี่ยมเพ่ือน สานสัมพันธ ปนรอยยิ้มแกผูพิการ สํานักปลัด งานสวัสดิการสังคมฯ 50,000 ตกลงราคา 7 "79 ม.ค.59-ก.ย.59 โครงการเพ่ือนเยี่ยมเพ่ือน สานสัมพันธ ปนรอยยิ้มแกผูพิการ สํานักปลัด งานสวัสดิการสังคมฯ 50,000 ตกลงราคา 7 "
80 ม.ค.59-ก.ย.59 โครงการรวมน้ําใจซอมแซมบานใหแกผูยากไร สํานักปลัด งานสวัสดิการสังคมฯ 80,000 ตกลงราคา 7 "
81 ต.ค.58-ก.ย.59 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ สํานักปลัด งานสงเสริมและสนับฯ 40,000 ตกลงราคา 7 "
82 ม.ค.59-ก.ย.59 โครงการฝกอบรมเพ่ือความปรองดองสมานฉันท สํานักปลัด งานสงเสริมและสนับฯ 30,000 ตกลงราคา 7 "
83 ม.ค.59-มิ.ย.59 โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชน  สตรี ผูสูงอายุ สํานักปลัด งานสงเสริมและสนับฯ 50,000 ตกลงราคา 7 "
84 ม.ค.59-มิ.ย.59 โครงการสงเสริมอาชีพและพัฒนาบรรจุภัณฑสูประชาคมฯ สํานักปลัด งานสงเสริมและสนับฯ 50,000 ตกลงราคา 7 "
85 เม.ย.59-ก.ย.59 โครงการเตรียมความพรอมดานภาษาและนําพาวัฒนธรรมฯ สํานักปลัด งานสงเสริมและสนับฯ 60,000 ตกลงราคา 7 "
86 เม.ย.59-ก.ย.59 โครงการจางนักเรียน นักศึกษาทํางานในชวงปดภาคเรียน สํานักปลัด งานสงเสริมและสนับฯ 50,000 ตกลงราคา 7 "
87 เม.ย.59-ก.ย.59 โครงการปลูกปาเฉลิมพระเกียรติ สํานักปลัด งานสงเสริมการเกษตร 30,000 ตกลงราคา 7 "
88 ม.ค.59-มิ.ย.59 โครงการฝกอบรมสงเสริมอาชีพการเกษตร สํานักปลัด งานสงเสริมการเกษตร 40,000 ตกลงราคา 7 "
89 ม.ค.59-มิ.ย.59 โครงการฝกอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพืชไร พืชสวน สํานักปลัด งานสงเสริมการเกษตร 40,000 ตกลงราคา 7 "
90 เม.ย.59-ก.ย.59 โครงการฝกอบรมสงเสริมอาชีพปศุสัตวแบบอินทรียฯ สํานักปลัด งานสงเสริมการเกษตร 40,000 ตกลงราคา 7 "
91 เม.ย.59-ก.ย.59 โครงการฝกอบรมนวัตกรรมเกษตรกาวใหม สํานักปลัด งานสงเสริมการเกษตร 40,000 ตกลงราคา 7 "
92 ต.ค.58-ก.ย.59 คาใชจายในการจัดกิจกรรมโครงการตาง ๆ ของสวนการศึกษาฯ สวนการศึกษาฯ งานบริหารท่ัวไปฯ 50,000 ตกลงราคา 7 "
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งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

93 ม.ค. 59 โครงการวันเด็กแหงชาติ สวนการศึกษาฯ งานระดับกอนวัยเรียนฯ 120,000 ตกลงราคา 7 จัดหาตาม
94 ม.ค.59-ก.ย.59 โครงการทัศนศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สวนการศึกษาฯ งานระดับกอนวัยเรียนฯ 50,000 ตกลงราคา 7 ความ
95 ม.ค.59-ก.ย.59 โครงการแขงขันกีฬาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สวนการศึกษาฯ งานระดับกอนวัยเรียนฯ 50,000 ตกลงราคา 7 จําเปน
96 ม.ค.59-ก.ย.59 โครงการปลูกฝงจริยธรรมศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สวนการศึกษาฯ งานระดับกอนวัยเรียนฯ 40,000 ตกลงราคา 7 "
97 ต.ค.58-ก.ย.59 คาใชจายในการจัดกิจกรรมของเด็กนักเรียน สวนการศึกษาฯ งานระดับกอนวัยเรียนฯ 100,000 ตกลงราคา 7 "
98 ต.ค.58-ก.ย.59 คาใชจายในพิธีทางศาสนาและรัฐพิธี สวนการศึกษาฯ งานศาสนาและฯ 200,000 ตกลงราคา 7 "
99 ธ.ค. 58 โครงการปฏิบัติธรรมเทิดพระเกียรติ 5 ธันวา (วัดนาใหญ) สวนการศึกษาฯ งานศาสนาและฯ 50,000 ตกลงราคา 7 "99 ธ.ค. 58 โครงการปฏิบัติธรรมเทิดพระเกียรติ 5 ธันวา (วัดนาใหญ) สวนการศึกษาฯ งานศาสนาและฯ 50,000 ตกลงราคา 7 "
100 ก.ค.59 โครงการประเพณีแหเทียนพรรษา สวนการศึกษาฯ งานศาสนาและฯ 100,000 ตกลงราคา 7 "
101 พ.ย. 58 โครงการประเพณีลอยกระทง สวนการศึกษาฯ งานศาสนาและฯ 100,000 ตกลงราคา 7 "
102 มี.ค.59-เม.ย.59 โครงการบวงสรวงสักการะอนุสาวรียทาวสุรนารี สวนการศึกษาฯ งานศาสนาและฯ 30,000 ตกลงราคา 7 "
103 มี.ค.59-เม.ย.59 โครงการประเพณีกินเขาคํ่า สวนการศึกษาฯ งานศาสนาและฯ 80,000 ตกลงราคา 7 "
104 ส.ค.59 โครงการปฏิบัติธรรมประจําป 2559 (วัดหวยตะครอ) สวนการศึกษาฯ งานศาสนาและฯ 40,000 ตกลงราคา 7 "
105 ม.ค.59-ก.ย.59 โครงการแขงขันกีฬาตานยาเสพติด "นากลางเกมส" คร้ังที่ 14 สวนการศึกษาฯ งานกีฬาและนันทนาการ 150,000 ตกลงราคา 7 "
106 ม.ค.59-ก.ย.59 โครงการแขงขันกีฬาเยาวชน "นากลางคัพ" ครั้งท่ี 4 สวนการศึกษาฯ งานกีฬาและนันทนาการ 80,000 ตกลงราคา 7 "
107 ม.ค.59-ก.ย.59 โครงการฝกคายยุวชนรักกีฬาภาคฤดูรอน สวนการศึกษาฯ งานกีฬาและนันทนาการ 60,000 ตกลงราคา 7 "
108 ต.ค.58-ก.ย.59 โครงการรณรงคควบคุมและปองกันโรคไขเลือดออก สวนสาธารณสุขฯ งานบริการสาธารณสุขฯ 100,000 ตกลงราคา 15 "
109 ต.ค.58-ก.ย.59 โครงการสงเสริมการมีสวนรวมคนไทย รวมแรง รวมใจ สวนสาธารณสุขฯ งานบริการสาธารณสุขฯ 50,000 ตกลงราคา 15 "

อนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
110 ต.ค.58-ก.ย.59 โครงการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ สวนสาธารณสุขฯ งานบริการสาธารณสุขฯ 70,000 ตกลงราคา 15 "
111 ต.ค.58-ก.ย.59 โครงการอบรมสงเสริมพัฒนาการใชยาตําบลนากลาง สวนสาธารณสุขฯ งานบริการสาธารณสุขฯ 50,000 ตกลงราคา 15 "
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แบบ ผด.2
ลําดับ ชวงเวลาท่ี รายการ / จํานวน / (หนวยงาน) หนวยงาน วิธีจัดหา กําหนดสง หมายเหตุ

ท่ี ตองเริ่มจัดทํา เจาของเงิน แผนงาน/งาน/ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวนเงิน มอบ (วัน)
โครงการ

งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

112 ต.ค.58-ก.ย.59 โครงการสงเสริมสุขภาพดี ชีวีมีสุขในผูสูงอายุตําบลนากลาง สวนสาธารณสุขฯ งานบริการสาธารณสุขฯ 50,000 ตกลงราคา 15 จัดหาตาม
113 ต.ค.58-ก.ย.59 โครงการสงเสริมการรักโลก รักษสิ่งแวดลอมตําบลนากลาง สวนสาธารณสุขฯ งานบริการสาธารณสุขฯ 50,000 ตกลงราคา 15 ความ
114 ต.ค.58-ก.ย.59 โครงการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการอบรมศึกษาดูงาน สวนสาธารณสุขฯ งานบริการสาธารณสุขฯ 150,000 ตกลงราคา 15 จําเปน

ของ อสม. ตําบลนากลาง
คาครุภัณฑ
ครุภัณฑสํานักงาน

115 ม.ค.59-ก.ย.59 โตะทํางานพรอมเกาอ้ี  จํานวน 1 ชุด สํานักปลัด งานบริหารท่ัวไป 6,000 ตกลงราคา 7 "115 ม.ค.59-ก.ย.59 โตะทํางานพรอมเกาอ้ี  จํานวน 1 ชุด สํานักปลัด งานบริหารท่ัวไป 6,000 ตกลงราคา 7 "
116 ม.ค.59-ก.ย.59 ตูไมเก็บเอกสาร  จํานวน 1 ตู สํานักปลัด งานบริหารท่ัวไป 5,000 ตกลงราคา 7 "
117 ม.ค.59-ก.ย.59 เกาอ้ีพลาสติก  จํานวน 100 ตัว สํานักปลัด งานบริหารท่ัวไป 25,000 ตกลงราคา 7 "
118 ก.พ.59-ก.ค.59 เครื่องพิมพดีดไฟฟา จํานวน 1 เครื่อง กองคลัง งานบริหารงานคลัง 22,000 ตกลงราคา 15 "
119 ก.พ.59-ก.ค.59 โตะทํางานพรอมเกาอ้ี  จํานวน 1 ชุด กองคลัง งานบริหารงานคลัง 5,500 ตกลงราคา 15 "
120 ก.พ.59-ก.ค.59 โตะคอมพิวเตอร CPU จํานวน 1 ตัว กองคลัง งานบริหารงานคลัง 2,000 ตกลงราคา 15 "
121 ก.พ.59-ก.ค.59 ตูเหล็กเก็บเอกสาร แบบ 2 บาน  จํานวน 2 ตู กองคลัง งานบริหารงานคลัง 14,000 ตกลงราคา 15 "
122 ก.พ.59-ก.ค.59 ตูเหล็กอเนกประสงคบานเปดสูง  จํานวน 1 ตู กองคลัง งานบริหารงานคลัง 7,000 ตกลงราคา 15 "
123 ก.พ.59-ก.ค.59 ตูเหล็กเก็บเอกสารบานเปดกระจก 4 ชั้น จํานวน 1 ตู กองคลัง งานบริหารงานคลัง 7,000 ตกลงราคา 15 "
124 ก.พ.59-ก.ค.59 ตูเหล็กเก็บเอกสารบานเปดสูงพรอมลิ้นชัก จํานวน 1 ตู กองคลัง งานบริหารงานคลัง 7,000 ตกลงราคา 15 "
125 ต.ค.58-ก.ย.59 ตูเหล็กเก็บเอกสารแบบ 2 บาน  จํานวน 2 ตู กองชาง งานบริหารท่ัวไปฯ 14,000 ตกลงราคา 7 "
126 ต.ค.58-ก.ย.59 ตูเหล็กเก็บเอกสารแบบ 4 ลิ้นชัก จํานวน 4 ตู กองชาง งานบริหารท่ัวไปฯ 20,000 ตกลงราคา 7 "
127 ต.ค.58-ก.ย.59 ชั้นวางแฟม (แบบตั้ง) จํานวน 2 หลัง กองชาง งานบริหารท่ัวไปฯ 12,000 ตกลงราคา 7 "
128 ต.ค.58-ก.ย.59 โตะทํางานเอนกประสงคแบบเหล็ก จํานวน 1 ชุด กองชาง งานบริหารท่ัวไปฯ 8,500 ตกลงราคา 7 "
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แบบ ผด.2
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โครงการ

งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

129 ต.ค.58-ก.ย.59 เครื่องปรับอากาศ 36,000 บีทียู จํานวน 1 เครื่อง กองชาง งานบริหารท่ัวไปฯ 44,000 ตกลงราคา 7 จัดหาตาม
130 มี.ค.59-ก.ย.59 โตะกินขาวพรอมเกาอ้ียาว จํานวน 3 ชุด สวนการศึกษาฯ งานระดับกอนวัยเรียนฯ 15,000 ตกลงราคา 7 ความ
131 ต.ค.58-ก.ย.59 เครื่องปรับอากาศ 36,000 บีทียู จํานวน 1 เครื่อง สวนสาธารณสุขฯ งานบริการสาธารณสุขฯ 44,000 ตกลงราคา 15 จําเปน
132 ต.ค.58-ก.ย.59 โตะอเนกประสงค แบบไมพับขา  จํานวน 1 ตัว สวนสาธารณสุขฯ งานบริการสาธารณสุขฯ 6,000 ตกลงราคา 15 "
133 ต.ค.58-ก.ย.59 โตะวางคอมพิวเตอร  จํานวน 1 ตัว สวนสาธารณสุขฯ งานบริการสาธารณสุขฯ 6,000 ตกลงราคา 15 "
134 ต.ค.58-ก.ย.59 เกาอ้ีลอหมุน  จํานวน 1 ตัว สวนสาธารณสุขฯ งานบริการสาธารณสุขฯ 1,500 ตกลงราคา 15 "

ครุภณฑคอมพิวเตอรครุภณฑคอมพิวเตอร
135 ม.ค.59-ก.ย.59 เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผลแบบท่ี 2 สํานักปลัด งานบริหารท่ัวไป 30,000 ตกลงราคา 15 "
136 ม.ค.59-ก.ย.59 เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค  จํานวน 1 เครื่อง สํานักปลัด งานบริหารท่ัวไป 21,000 ตกลงราคา 15 "
137 ม.ค.59-มิ.ย.59 เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 1 เครื่อง กองคลัง งานบริหารงานคลัง 16,000 ตกลงราคา 15 "
138 ม.ค.59-มิ.ย.59 เครื่องสํารองไฟฟา  จํานวน 3 เครื่อง กองคลัง งานบริหารงานคลัง 18,300 ตกลงราคา 15 "
139 ม.ค.59-มิ.ย.59 เครื่องพิมพเอกสาร ชนิดเลเซอร ขาวดํา จํานวน 2 เครื่อง กองคลัง งานบริหารงานคลัง 14,600 ตกลงราคา 15 "
140 ต.ค.58-ก.ย.59 เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค  จํานวน 1 เครื่อง กองชาง งานบริหารงานท่ัวไปฯ 21,000 ตกลงราคา 15 "
141 ต.ค.58-ก.ย.59 เครื่องพิมพเอกสาร ชนิดเลเซอร สี จํานวน 1 เครื่อง กองชาง งานบริหารงานท่ัวไปฯ 16,000 ตกลงราคา 15 "
142 มี.ค.59-ก.ย.59 เครื่องสํารองไฟฟา  จํานวน 3 เครื่อง สวนการศึกษาฯ งานระดับกอนวัยเรียนฯ 9,300 ตกลงราคา 15 "
143 ต.ค.58-ก.ย.59 เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค  จํานวน 1 เครื่อง สวนสาธารณสุขฯ งานบริการสาธารณสุขฯ 21,000 ตกลงราคา 15 "
144 ต.ค.58-ก.ย.59 เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผลแบบท่ี 2 สวนสาธารณสุขฯ งานบริการสาธารณสุขฯ 30,000 ตกลงราคา 15 "
145 ต.ค.58-ก.ย.59 เครื่องสํารองไฟฟา  จํานวน 1 เครื่อง สวนสาธารณสุขฯ งานบริการสาธารณสุขฯ 6,100 ตกลงราคา 15 "

คาครุภัณฑ
146 ม.ค.59-ก.ย.59 เลื่อยโซยนต สํานักปลัด งานปองกันภัยฯ 27,000 ตกลงราคา 15 "
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แบบ ผด.2
ลําดับ ชวงเวลาท่ี รายการ / จํานวน / (หนวยงาน) หนวยงาน วิธีจัดหา กําหนดสง หมายเหตุ

ท่ี ตองเริ่มจัดทํา เจาของเงิน แผนงาน/งาน/ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวนเงิน มอบ (วัน)
โครงการ

งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

ครุภัณฑงานบานงานครัว จัดหาตาม
147 ม.ค.59-ก.ย.59 เครื่องตัดหญาแบบขอแข็ง  จํานวน 2 เครื่อง สํานักปลัด งานสงเสริมการเกษตร 19,000 ตกลงราคา 15 ความ
148 ม.ค.59-ก.ย.59 เครื่องตัดหญาแบบเข็น  จํานวน 1 เครื่อง สํานักปลัด งานสงเสริมการเกษตร 13,000 ตกลงราคา 15 จําเปน
149 ต.ค.58-ก.ย.59 ถังขยะ แบบพลาสติกทรงกลม 200 ลิตร จํานวน 200 ใบ สวนสาธารณสุขฯ งานบริการสาธารณสุขฯ 160,000 สอบราคา 30 "

ครุภัณฑการเกษตร
150 ม.ค.59-ก.ย.59 เครื่องพนยา  จํานวน 1 เครื่อง สํานักปลัด งานสงเสริมการเกษตร 5,000

ครุภัณฑยานพาหนะและขนสงครุภัณฑยานพาหนะและขนสง
151 ก.พ.59-ก.ค.59 รถจักรยานยนต  จํานวน 1 คัน กองคลัง งานบริหารงานคลัง 38,000 ตกลงราคา 15 "
152 ต.ค.58-ก.ย.59 รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ลอ จํานวน 1 คัน สวนสาธารณสุขฯ งานบริการสาธารณสุขฯ 2,300,000 E-Auction 60 "

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร
153 ก.พ.59-ก.ค.59 ปายเหล็กประชาสัมพันธ จํานวน 6 ปาย กองคลัง งานบริหารงานคลัง 40,000 ตกลงราคา 30 "
154 มี.ค.59-ก.ย.59 เครื่องเลนดีวีดี (DVD) จํานวน 3 เครื่อง สวนการศึกษาฯ งานระดับกอนวัยเรียนฯ 12,000 ตกลงราคา 15 "
155 ต.ค.58-ก.ย.59 กลองดิจิตอล จํานวน 1 เครื่อง สวนสาธารณสุขฯ งานบริการสาธารณสุขฯ 10,000 ตกลงราคา 15 "

ครุภัณฑอ่ืน
156 มี.ค.59-ก.ย.59 เครื่องเลนเด็กกลางแจง สวนการศึกษาฯ งานระดับกอนวัยเรียนฯ 400,000 สอบราคา 30 "

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ
157 ต.ค.58-ก.ย.59 คาใชจายในการบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ สวนสาธารณสุขฯ งานบริการสาธารณสุขฯ 50,000 ตกลงราคา 15 "

คาท่ีดินและสิ่งกอสราง
158 เม.ย.59-ก.ย.59 โครงการปรับปรุงหอประชุมอเนกประสงค สํานักปลัด งานบริหารท่ัวไป 550,000 สอบราคา 90 "
159 ม.ค.59-มิ.ย.59 โครงการกอสรางตลาดชุมชนพรอมปรับปรุงภูมิทัศน สํานักปลัด งานบริหารท่ัวไป 2,800,000 E-Auction 90 "
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แบบ ผด.2
ลําดับ ชวงเวลาท่ี รายการ / จํานวน / (หนวยงาน) หนวยงาน วิธีจัดหา กําหนดสง หมายเหตุ

ท่ี ตองเริ่มจัดทํา เจาของเงิน แผนงาน/งาน/ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวนเงิน มอบ (วัน)
โครงการ

งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

160 ม.ค.59-ส.ค.59 คาปรับปรุงหรือซอมแซมหอกระจายขาว หมู 1 - หมู 9 สํานักปลัด งานบริหารท่ัวไป 100,000 ตกลงราคา 30 จัดหาตาม
161 ม.ค.59-มิ.ย.59 โครงการตอเติมอาคารศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย สํานักปลัด งานปองกันภัยฯ 250,000 สอบราคา 90 ความ
162 ม.ค.59-ก.ย.59 โครงการขยายระบบผลิตน้ําประปา  ประปาหมูบาน กองชาง งานไฟฟาและถนน 1,200,000 สอบราคา 90 จําเปน

บานนากลาง หมูท่ี 5
163 มี.ค.59-ก.ย.59 ตอเติมหองครัวศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานนากลาง สวนการศึกษาฯ งานระดับกอนวัยเรียนฯ 200,000 สอบราคา 45 "
164 มี.ค.59-ก.ย.59 กอสรางหลังคาท่ีแปรงฟนศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานนากลาง สวนการศึกษาฯ งานระดับกอนวัยเรียนฯ 30,000 ตกลงราคา 30 "
165 มี.ค.59-ก.ย.59 กอสรางปายหินแกรนิตศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานนากลาง สวนการศึกษาฯ งานระดับกอนวัยเรียนฯ 30,000 ตกลงราคา 30 "165 มี.ค.59-ก.ย.59 กอสรางปายหินแกรนิตศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานนากลาง สวนการศึกษาฯ งานระดับกอนวัยเรียนฯ 30,000 ตกลงราคา 30 "
166 มี.ค.59-ก.ย.59 กอสรางปายหินแกรนิตศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานนาใหญ สวนการศึกษาฯ งานระดับกอนวัยเรียนฯ 50,000 ตกลงราคา 30 "
167 มี.ค.59-ก.ย.59 ปรับปรุงตอเติมหองครัวศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานนาใหญ สวนการศึกษาฯ งานระดับกอนวัยเรียนฯ 150,000 สอบราคา 45 "
168 มี.ค.59-ก.ย.59 ติดตั้งมุงลวดศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานนาใหญ สวนการศึกษาฯ งานระดับกอนวัยเรียนฯ 50,000 ตกลงราคา 30 "
169 มี.ค.59-ก.ย.59 ติดตั้งมุงลวดศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองบอน สวนการศึกษาฯ งานระดับกอนวัยเรียนฯ 50,000 ตกลงราคา 30 "
170 มี.ค.59-ก.ย.59 ซื้อท่ีดินศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองบอน สวนการศึกษาฯ งานระดับกอนวัยเรียนฯ 800,000 วิธีพิเศษ 60 "
171 มี.ค.59-ก.ย.59 กอสรางลานกีฬาอเนกประสงค (คสล.) สวนการศึกษาฯ งานกีฬาและนันทนาการ 600,000 สอบราคา 60 "
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