แบบแผน ผด.1
แผนกำรจัดหำพัสดุ ประจำปี งบประมำณ พ.ศ. 2562
องค์ กำรบริหำรส่ วนตำบลนำทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหำสำรคำม
ลำดับ ช่ วงเวลำ
ที่ ที่ต้องจัดหำ

1

2
3

4

5

รำยกำร / จำนวน / (หน่ วยงำน)

หมวดค่ ำใช้ สอย
รำยจ่ ำยเพื่อให้ ได้มำซึ่ งบริ กำร
ต.ค.61-ก.ย.62 1.ค่ำใช้จ่ำยในกำรล้ำงอัดขยำยภำพถ่ำย ค่ำเข้ำปก
เย็บเล่มค่ำจัดทำเอกสำรเผยแพร่ ประชำสัมพันธ์
ต.ค.61-ก.ย.62 2.ค่ำลงทะเบียนในกำรฝึ กอบรมสัมมนำประชุม
ต่ำง ๆ
รำยจ่ ำยเกีย่ วกับกำรรั บรองและพิธีกำร
ต.ค.61-ก.ย.62 1.ค่ำใช้จ่ำยในกำรรับรองบุคคล คณะบุคคล
คณะกรรมกำรต่ำง ๆ
ต.ค.61-ก.ย.62 2.ค่ำใช้จ่ำยในกำรรับรองกำรประชุมต่ำง ๆ
รำยจ่ ำยเกีย่ วเนื่ องกับกำรปฎิบัตริ ำชกำรที่ไม่
เข้ ำลักษณะรำยจ่ ำยหมวดอื่น ๆ
ค่ ำจ้ ำงเหมำบริ กำรบุคคลภำยนอก
ต.ค.61-ก.ย.62 1.ค่ำจ้ำงเหมำบริ กำรรักษำควำมสะอำดอำคำร
ที่ทำกำรองค์กำรบริ หำรส่ วนตำบลนำทอง
ค่ ำใช้ จ่ำยเดินทำงไปรำชกำร
ต.ค.61-ก.ย.62 ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรต่ำง ๆ

งบประมำณ
แผนงำน/งำน/โครงกำร
จำนวน (บำท)

เงินนอกงบประมำณ
กำหนดส่ งมอบ
วิธีจัดหำ
ประเภท จำนวน (บำท)
(วัน)

หมำยเหตุ

สำนักปลัด
สำนักปลัด

1,188,000
150,000
25,000

-

-

เฉพำะเจำะจง

5 วัน

จัดหำตำมควำมจำเป็ นตลอดทั้งปี

สำนักปลัด

125,000

-

-

เฉพำะเจำะจง

30 วัน

จัดหำตำมควำมจำเป็ นตลอดทั้งปี

-

-

เฉพำะเจำะจง

5 วัน

จัดหำตำมควำมจำเป็ นตลอดทั้งปี

สำนักปลัด

40,000
20,000
20,000

เฉพำะเจำะจง

5 วัน

จัดหำตำมควำมจำเป็ นตลอดทั้งปี

สำนักปลัด
สำนักปลัด

108,000
108,000

-

-

เฉพำะเจำะจง

30 วัน

จัดหำตำมควำมจำเป็ นตลอดทั้งปี

สำนักปลัด

100,000

-

-

เฉพำะเจำะจง

30 วัน

จัดหำตำมควำมจำเป็ นตลอดทั้งปี

สำนักปลัด

แบบแผน ผด.1

แผนกำรจัดหำพัสดุ ประจำปี งบประมำณ พ.ศ. 2562
องค์ กำรบริหำรส่ วนตำบลนำทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหำสำรคำม
ลำดับ ช่ วงเวลำ
ที่ ที่ต้องจัดหำ

รำยกำร/จำนวน/(หน่ วย)

งบประมำณ
แผนงำน/งำน/โครงกำร
จำนวน (บำท)

7 ต.ค.61-ก.ย.62 ค่ำใช้จ่ำยในกำรเลือกตั้งทัว่ ไป
-ค่ำใช้จ่ำยในกำรเลือกตั้งระดับต่ำง ๆเกี่ยวเนื่ อง
กับกำรรณรงค์กำรออกเสี ยงประชำมติตำ่ ง ๆ
8 ต.ค.10-ก.ย.62 โครงกำรกิจกรรมรัฐพิธีและกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่ อง
กับสถำบันพระมหำกษัตริ ย ์
9 ต.ค.61-ก.ย.62 1.โครงกำรจัดประชุมเพื่อรับฟังควำมคิดเห็น
-โครงกำรจัดประชุมประชำคม กำรปรับปรุ งแผน
พัฒนำตำบลเพื่อรับฟังส่ วนได้ส่วนเสี ยโครงกำร
Sep-62 2.โครงกำรพัฒนำระบบสำรบรรณอิเลคทรอนิ กค์
ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิน
Sep-62 3.โครงกำรพัฒนำเวปไซค์องค์กำรบริ หำรส่ วน
ตำบลนำทอง
-ค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนิ นโครงกำรพัฒนำเวปไซค์

เงินนอกงบประมำณ
กำหนดส่ งมอบ
วิธีจัดหำ
ประเภท จำนวน (บำท)
(วัน)

หมำยเหตุ

สำนักปลัด

500,000

-

-

เฉพำะเจำะจง

5 วัน

จัดหำตำมควำมจำเป็ นตลอดทั้งปี

สำนักปลัด

50,000

-

-

เฉพำะเจำะจง

5 วัน

จัดหำตำมควำมจำเป็ นตลอดทั้งปี

สำนักปลัด

20,000

-

-

เฉพำะเจำะจง

5 วัน

จัดหำตำมควำมจำเป็ นตลอดทั้งปี

สำนักปลัด

10,000

-

-

เฉพำะเจำะจง

5 วัน

รอกำรจัดสรรเงินงบประมำณ

สำนักปลัด

10,000

-

-

เฉพำะเจำะจง

5 วัน

รอกำรจัดสรรเงินงบประมำณ

องค์กำรบริ หำรส่ วนตำบล ค่ำเช่ำ SERVER,HOSTING

แบบแผน ผด.1

แผนกำรจัดหำพัสดุ ประจำปี งบประมำณ พ.ศ. 2562
องค์ กำรบริหำรส่ วนตำบลนำทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหำสำรคำม
ลำดับ ช่ วงเวลำ
ที่ ที่ต้องจัดหำ

10

11
12

13

รำยกำร / จำนวน / (หน่ วยงำน)

งบประมำณ
แผนงำน/งำน/โครงกำร
จำนวน (บำท)

ค่ ำใช้ อย
ต.ค.61-ก.ย.62 รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่ งบริ กำร
-ค่ำลงทะเบียนในกำรฝึ กอบรมสัมมนำต่ำง ๆ
ต.ค.61-ก.ย.62 รำยจ่ ำยเกีย่ วเนื่ องกับกำรปฎิบัตริ ำชกำรที่ไม่ เข้ ำ
ลักษณะรำยจ่ ำยหมวดอื่น ๆ
ต.ค.61-ก.ย.62 ค่ำใช้จ่ำยเดินทำงไปรำชกำร
ค่ำใช้จ่ำยเดินทำงไปรำชกำรต่ำง ๆ
ต.ค.61-ก.ย.62 โครงกำรปรับปรุ งพัฒนำระบบแผนที่ภำษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน
-ค่ำจัดทำฐำนข้อมูลค่ำประมวลผลข้อมูล ฯลฯ
พ.ย.61-ธ.ค.61 โครงกำรเพิ่มประสิ ทธิ ภำพกำรจัดเก็บภำษี
-ค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนิ นโครงกำรเพิ่มประสิ ทธิ ภำพ
กำรจัดเก็บภำษี ได้แกค่ำป้ ำย ค่ำอำหำรว่ำงและ
เครื่ องดื่ม ค่ำวัสดุอุปกรณ์ เอกสำร ฯลฯ

กองคลัง
กองคลัง

เงินนอกงบประมำณ
กำหนดส่ งมอบ
วิธีจัดหำ
ประเภท จำนวน (บำท)
(วัน)

หมำยเหตุ

300,000
100,000

-

-

เฉพำะเจำะจง

30 วัน

จัดหำตำมควำมจำเป็ นตลอดทั้งปี

กองคลัง

80,000

-

-

เฉพำะเจำะจง

5 วัน

จัดหำตำมควำมจำเป็ นตลอดทั้งปี

กองคลัง

50,000

-

-

เฉพำะเจำะจง

5 วัน

จัดหำตำมควำมจำเป็ นตลอดทั้งปี

กองคลัง

70,000

-

-

เฉพำะเจำะจง

5 วัน

จัดหำตำมควำมจำเป็ นตลอดทั้งปี

กองคลัง

แบบแผน ผด.1
แผนกำรจัดหำพัสดุ ประจำปี งบประมำณ พ.ศ. 2562

องค์ กำรบริหำรส่ วนตำบลนำทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหำสำรคำม
ลำดับ ช่ วงเวลำ
ที่ ที่ต้องจัดหำ

14

15
16

17

18

รำยกำร / จำนวน / (หน่ วยงำน)

งบประมำณ
แผนงำน/งำน/โครงกำร
จำนวน (บำท)

ค่ ำใช้ สอย
ควำมสงบภำยใน 195,000
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่ องกับกำรปฎิบตั ิรำชกำรที่ไม่เข้ำ
ลักษณะรำยจ่ำยหมวดออื่นๆ
ม.ค.62-ก.ย.62 โครงกำรฝึ กอบรมลูกเสื อชำวบ้ำนทบทวนเพื่อ ควำมสงบภำยใน 120,000
ป้ องกัน
-ในกำรดำเนิ นกำรโครงกำรฝึ กอบรมลูกเสื อชำว
บ้ำนทบทวนและปรำบปรำมปั ญหำยำเสพติด
ต.ค.61-ก.ย.62 โครงกำรเฝ้ำระวังลดอุบตั ิเหตุทำงกำรจรำจร ควำมสงบภำยใน
30,000
และกำรเฝ้ำระวังลดอุบตั ิเหตุทำงจรำจร
ม.ค.62-ก.ย.62 โครงกำรรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปั ญหำยำเสพติควำมสงบภำยใน
ด
35,000
ค่ ำใช้ สอย
1,360,350
รำยจ่ ำยเพื่อให้ ได้มำซึ่ งบริ กำร
50,000
ต.ค.61-ก.ค62 -ค่ำลงทะเบียนประชุมสัมมนำฝึ กอบรมต่ำง ๆ กองกำรศึกษำ
50,000
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่ องกับกำรปฎิบตั ิรำชกำรที่ไม่เข้ำ
ลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ
ต.ค.61-ก.ย.62 ค่ำจ้ำงเหมำบุคคลภำยนอก
กองกำรศึกษำ
216,000
-ค่ำจ้ำเหมำบริ กำรบุคคลภำยนอกผูด้ ูแลเด็กเล็ก
ศูนย์พฒั นำเด็กเล็กบ้ำนนำทอง

เงินนอกงบประมำณ
กำหนดส่ งมอบ
วิธีจัดหำ
ประเภท จำนวน (บำท)
(วัน)

หมำยเหตุ

-

-

เฉพำะเจำะจง

15 วัน

จัดหำตำมควำมจำเป็ นตลอดทั้งปี

-

-

เฉพำะเจำะจง

5 วัน

จัดหำตำมควำมจำเป็ นตลอดทั้งปี

-

-

เฉพำะเจำะจง

5 วัน

จัดหำตำมควำมจำเป็ นตลอดทั้งปี

-

-

เฉพำะเจำะจง

30วัน

จัดหำตำมควำมจำเป็ นตลอดทั้งปี

-

-

เฉพำะเจำะจง

5 วัน

จัดหำตำมควำมจำเป็ นตลอดทั้งปี

แบบแผน ผด.1
แผนกำรจัดหำพัสดุ ประจำปี งบประมำณ พ.ศ. 2562

องค์ กำรบริหำรส่ วนตำบลนำทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหำสำรคำม
ลำดับ ช่ วงเวลำ
ที่ ที่ต้องจัดหำ

รำยกำร / จำนวน / (หน่ วยงำน)

งบประมำณ
แผนงำน/งำน/โครงกำร
จำนวน (บำท)

เงินนอกงบประมำณ
กำหนดส่ งมอบ
วิธีจัดหำ
ประเภท จำนวน (บำท)
(วัน)

หมำยเหตุ

ค่ ำใช้ สอย

รำยจ่ ำยเพื่อให้ ได้มำซึ่ งบริ กำร
กองกำรศึกษำ
กองกำรศึกษำ
19 ต.ค.61-ก.ย.62 ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร
20 ม.ค.62-ก.ย.62 -โครงกำรจัดกิจกรรมพัฒนำด้ำนวิชำกำรและ กองกำรศึกษำ
กิจกรรมหลักสู ตร
ม.ค.62 1.โครงกำรวันเด็กแห่งชำติ
กองกำรศึกษำ
ก.พ.62 2.โครงกำรแข่งกีฬำศูนย์พฒั นำเด็กเล็ก
กองกำรศึกษำ
ก.พ.62 3.โครงกำรทัศนศึกษำ ศูนย์พฒั นำเด็กเล็ก
กองกำรศึกษำ
พ.ค.62-ก.ค.624.โครงกำรประชุมผูป้ กครองนักเรี ยน
กองกำรศึกษำ
ต.ค.61-ก.ย.62 ค่ ำใช้ สอย
สำธำรณสุ ข
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่ องกับกำรปฎิบตั ิรำชกำรที่ไม่เข้ำ
ลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ
21 ต.ค.60-ก.ย.61 1.โครงกำรดำเนิ นงำนและบริ กำรระบบกำรแพทย์ สำธำรณสุ ข
ฉุกเฉิ นตำบลนำทอง 2562

50,000
280,000

-

-

เฉพำะเจำะจง

30 วัน

จัดหำตำมควำมจำเป็ นตลอดทั้งปี

-

-

เฉพำะเจำะจง
เฉพำะเจำะจง
เฉพำะเจำะจง
เฉพำะเจำะจง

5 วัน
5 วัน
5 วัน
5 วัน

จัดหำตำมควำมจำเป็ นตลอดทั้งปี

-

-

เฉพำะเจำะจง 30 วัน

รอกำรจัดสรรเงินงบประมำณ

จัดหำตำมควำมจำเป็ นตลอดทั้งปี
จัดหำตำมควำมจำเป็ นตลอดทั้งปี
จัดหำตำมควำมจำเป็ นตลอดทั้งปี

489,400

364,400

แบบแผน ผด.1
แผนกำรจัดหำพัสดุ ประจำปี งบประมำณ พ.ศ. 2562

องค์ กำรบริหำรส่ วนตำบลนำทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหำสำรคำม
ลำดับที่ ช่ วงเวลำ
ที่ต้องจัดหำ

22
23

24

25

รำยกำร / จำนวน / (หน่ วยงำน)

งบประมำณ
เงินนอกงบประมำณ
กำหนดส่ งมอบ
วิธีจัดหำ
แผนงำน/งำน/โครงกำร
จำนวน (บำท) ประเภท จำนวน (บำท)
(วัน)

หมวดค่ ำใช้ สอย
ม.ค.62-ก.ย.62 4.โครงกำรรณรงค์ป้องกันและกำจัดโรคพิษสุ นขั บ้ำสำธำรณสุ ข
ค่ำวัคซี น ค้เข็มฉี ดยำ ค่ำสำรวจจำนวนสุ นขั และแมว
ม.ค.62-ก.ย.62 5.โครงกำรรณรงค์ลดขยะมูลฝอยครัวเรื อนแบบ สำธำรณสุ ข
บรู ณำกำร
ค่ ำใช้ สอย
สังคมสงเครำะห์
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่ งบริ กำร
ต.ค.61-ก.ย.62 -ค่ำลงทะเบียนในกำรฝึ กอบรม สัมมนำต่ำง ๆ สังคมสงเครำะห์
รำยจ่ ำยเกีย่ วเนื่ องกับกำรปฎิบัตริ ำชกำรที่ไม่ เข้ ำ สังคมสงเครำะห์
ลักษณะรำยจ่ ำยหมวดอื่น ๆ
ต.ค.61-ก.ย.62 1.ค่ำใช้จ่ำยเดินทำงไปรำชกำร ต่ำง ๆ
สังคมสงเครำะห์

ค่ ำใช้ สอย
รำยจ่ ำยเพื่อให้ ได้มำซึ่ งบริ กำร
26 ต.ค.61-ก.ย.62 -ค่ำลงทะเบียนในกำรประชุม ฝึ กอบรม และ
สัมนำต่ำง ๆ

เคหะและชุ มชน

หมำยเหตุ

40,000

-

-

เฉพำะเจำะจง

5 วัน

รอกำรจัดสรรงบประมำณ

85,000

-

-

เฉพำะเจำะจง

5 วัน

รอกำรจัดสรรงบประมำณ

40,000
25,000

-

-

เฉพำะเจำะจง

30 วัน

รอกำรจัดสรรงบประมำณตลอดทั้งปี

25,000

-

-

เฉพำะเจำะจง

30 วัน

รอกำรจัดสรรงบประมำณตลอดทั้งปี

208,000
50,000
50,000

-

-

เฉพำะเจำะจง

30 วัน

รอกำรจัดสรรงบประมำณตลอดทั้งปี

65,000

แบบแผน ผด.1
แผนกำรจัดหำพัสดุ ประจำปี งบประมำณ พ.ศ. 2562
องค์ กำรบริหำรส่ วนตำบลนำทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหำสำรคำม

ลำดับที่ ช่ วงเวลำ
ที่ต้องจัดหำ

รำยกำร / จำนวน / (หน่ วยงำน)

รำยจ่ ำยเกีย่ วเนื่ องกับกำรปฎิบัตริ ำชกำรที่ไม่ เข้ ำ
ลักษณะรำยจ่ ำยหมวดอื่น ๆ
27 ต.ค.61-ก.ย.62 1.ค่ำใช้จ่ำยเดินทำงไปรำชกำรต่ำงๆ
28 ต.ค.61-ก.ย.62 โครงกำรจ้ำงเหมำบริ กำรบุคคลภำยนอก
ค่ ำใช้ สอย
รำยจ่ ำยเกีย่ วเนื่ องกับกำรปฎิบัตริ ำชกำรที่ไม่ เข้ ำ
ลักษณะรำยจ่ ำยหมวดอื่น ๆ
29 ต.ค.61-ก.ย.62 ค่ำใช้จ่ำยในกำรทิ้งขยะ

30
31
32
33

ค่ ำใช้ สอย
รำยจ่ ำยเกีย่ วเนื่ องกับกำรปฎิบัตริ ำชกำรที่ไม่ เข้ ำ
ลักษณะรำยจ่ ำยหมวดอื่น ๆ
ม.ค.62-ก.ย.62 โครงกำรเด็กไทยใส่ ใจควำมสะอำด
ธ.ค.61 โครงกำรมหกรรมของดีตำบลนำทองสู่ มหกรรม
ของดีเมืองเชียงยืน
ม.ค.62-ก.ย.62 โครงกำรส่ งเสริ มอำชีพผูส้ ู งอำยุและผูพ้ ิกำร
ม.ค.62-ก.ย.62 โครงกำรส่ งเสริ มอำชีพระยะสั้น

งบประมำณ
เงินนอกงบประมำณ
กำหนดส่ งมอบ
วิธีจัดหำ
แผนงำน/งำน/โครงกำร
จำนวน (บำท) ประเภท จำนวน (บำท)
(วัน)

หมำยเหตุ

เคหะและชุ มชน

50,000

เคหะและชุมชน
เคหะและชุมชน

50,000
108,000
550,000

-

-

เฉพำะเจำะจง
เฉพำะเจำะจง

30 วัน
30 วัน

จัดหำตำมควำมจำเป็ นตลอดทั้งปี

เคหะและชุมชน

550,000

-

-

เฉพำะเจำะจง

30 วัน

จัดหำตำมควำมจำเป็ นตลอดทั้งปี

ควำมเข้ มแข็ง

170,000

ควำมเข้มแข็ง
ควำมเข้มแข็ง

20,000
100,000

-

-

เฉพำะเจำะจง
เฉพำะเจำะจง

5 วัน
5 วัน

รอกำรจัดสรรงบประมำณ

ควำมเข้มแข็ง
ควำมเข้มแข็ง

25,000
25,000

-

-

เฉพำะเจำะจง
เฉพำะเจำะจง

5 วัน
5 วัน

รอกำรจัดสรรงบประมำณ

จัดหำตำมควำมจำเป็ นตลอดทั้งปี

เคหะและชุมชน

รอกำรจัดสรรงบประมำณ

รอกำรจัดสรรงบประมำณ

แบบแผน ผด.1
แผนกำรจัดหำพัสดุ ประจำปี งบประมำณ พ.ศ. 2562
องค์ กำรบริหำรส่ วนตำบลนำทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหำสำรคำม

ลำดับที่ ช่ วงเวลำ
ที่ต้องจัดหำ

รำยกำร / จำนวน / (หน่ วยงำน)

ค่ ำใช้ สอย
34 ม.ค.62-ก.ย.62 โครงกำรจัดงำนประเพณี ของดีเมืองเชียงยืน
-เพื่อจ่ำยเป็ นเงินอุดหนุนที่ทำกำรปกครอง
อำเภอเชียงยืนในโครงกำรประเพณี ของดีเมือง
เชียงยืน ปี งบประมำณ 2562

35
36
37
38
39

ค่ ำใช้ สอย
ม.ค.62-ก.ย.62 รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่ องกับกำรปฏิบตั ิรำชกำรที่ไม่เข้ำ
ลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่น ๆ
ต.ค.61-ก.ย.62 1.ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกิจกรรมในวันสำคัญทำง
ศำสนำ
ม.ค.62-ก.ย.62 2.ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำนประเพณี ทอ้ งถิ่น
ม.ค.62-ก.ย.62 3.โครงกำรอบรมคุณธรรม (กำรปฎิบตั ิธรรมวิปัสนำกรรมฐำน)
ม.ค.62-ก.ย.62 4.โครงกำรอบรมคุณธรรมจริ ยธรรม
(ปฎิบตั ิธรรมถวำยเป็ นพุทธบูชำครั้งที่ 10 )

งบประมำณ
เงินนอกงบประมำณ
วิธีจัดหำ กำหนดส่ งมอบ
แผนงำน/งำน/โครงกำร
จำนวน (บำท) ประเภท จำนวน (บำท)
(วัน)

หมำยเหตุ

ควำมเข้ มแข็ง
30,000

-

-

เฉพำะเจำะจง

5 วัน

รอกำรจัดสรรงบประมำณ

ศำสนำวัฒนธรรมฯ

220,000
220,000

-

-

เฉพำะเจำะจง

5 วัน

จัดหำตำมควำมจำเป็ นตลอดทั้งปี

ศำสนำวัฒนธรรมฯ

40,000

-

-

เฉพำะเจำะจง

5 วัน

รอกำรจัดสรรงบประมำณ

ศำสนำวัฒนธรรมฯ

-

-

เฉพำะเจำะจง
เฉพำะเจำะจง

5 วัน
5 วัน

รอกำรจัดสรรงบประมำณ

ศำสนำวัฒนธรรมฯ

100,000
40,000

ศำสนำวัฒนธรรมฯ

40,000

-

-

เฉพำะเจำะจง

5 วัน

รอกำรจัดสรรงบประมำณ

ศำสนำวัฒนธรรมฯ

รอกำรจัดสรรงบประมำณ

แบบแผน ผด.1
แผนกำรจัดหำพัสดุ ประจำปี งบประมำณ พ.ศ. 2562
องค์ กำรบริหำรส่ วนตำบลนำทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหำสำรคำม

ลำดับที่ ช่ วงเวลำ
ที่ต้องจัดหำ

40
41

42
43
44
45
46

รำยกำร / จำนวน / (หน่ วยงำน)

งบประมำณ

เงินนอกงบประมำณ
วิธีจัดหำ กำหนดส่ งมอบ
แผนงำน/งำน/โครงกำร
จำนวน (บำท) ประเภท จำนวน (บำท)
(วัน)

ค่ ำใช้ สอย
กีฬำและนันทนำกำร
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่ องกับกำรปฏิบตั ิรำชกำรที่ไม่เข้ำ
ลักษณะรำยจ่ำยอื่นหมวดอื่น ๆ
มี.ค.62-เม.ย.621.ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำต้ำนยำเสพติกีดฬำและนันทนำกำร
ค่ ำใช้ สอย
ส่ วนเกษตร
ต.ค.61-ก.ย.62 รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่ งบริ กำร
ส่ วนเกษตร
-ค่ำลงทะเบียน ในกำรประชุมอบรมสัมมนำต่ำง ๆ
รำยจ่ ำยเกีย่ วเนื่ องกับกำรปฎิบัตริ ำชกำรที่ไม่ เข้ ำ ส่ วนเกษตร
ลักษณะรำจ่ ำยหมวดอื่น
ม.ค.62-ก.ย.62 ค่ำใช้จ่ำยเดินทำงไปรำชกำร ต่ำง ๆ
ส่ วนเกษตร
มิ.ย.62-ก.ค.62 โครงกำรปล่อยปลำเฉลิมพระเกียรติและ
ส่ วนเกษตร
ถวำยเป็ นพระรำชกุศล
มิ.ย.62-ก.ค.62 โครงกำรปลูกป่ ำเฉลิมพระเกียรติ
ส่ วนเกษตร
ม.ค.62-ก.ค.62 โครงกำรส่งเสริ มกำรท่องเที่ยวเชิงเกษตรแบบบูรณำกำร ส่ วนเกษตร
ม.ค.62-ก.ย.62 โครงกำรส่ งเสริ มเศรษฐกิจพอเพียงตำบลนำทอง ส่ วนเกษตร
-ค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนิ นโครงกำรส่ งเสริ มเศรษฐ
กิจพอเพียงตำบลนำทอง

หมำยเหตุ

150,000

150,000
150,000
35,000

-

-

เฉพำะเจำะจง

5 วัน

รอกำรจัดสรรงบประมำณ

-

-

เฉพำะเจำะจง

30 วัน

รอกำรจัดสรรงบประมำณ

-

-

เฉพำะเจำะจง

5 วัน

รอกำรจัดสรรงบประมำณ

5,000
30,000

-

-

เฉพำะเจำะจง
เฉพำะเจำะจง

5 วัน
5 วัน

รอกำรจัดสรรงบประมำณ

15,000
20,000
50,000

-

-

เฉพำะเจำะจง
เฉพำะเจำะจง
เฉพำะเจำะจง

5 วัน
5 วัน
5 วัน

-

-

จัดหำตำมควำมจำเป็ นตลอดทั้งปี

รอกำรจัดสรรงบประมำณ
รอกำรจัดสรรงบประมำณ
รอกำรจัดสรรงบประมำณ

แบบแผน ผด.1
แผนกำรจัดหำพัสดุ ประจำปี งบประมำณ พ.ศ. 2562
องค์ กำรบริหำรส่ วนตำบลนำทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหำสำรคำม
ลำดับ ช่ วงเวลำ
ที่
ที่ต้องจัดหำ

รำยกำร / จำนวน / (หน่ วยงำน)

งบประมำณ
เงินนอกงบประมำณ
วิธีจัดหำ กำหนดส่ งมอบ
แผนงำน/งำน/โครงกำร
จำนวน (บำท) ประเภท จำนวน (บำท)
(วัน)

หมำยเหตุ

1
2
3
4

5

6
7

หมวดค่ ำวัสดุ
สำนักปลัด
วัสดุสำนักงำน
สำนักปลัด
ม.ค.62-ก.ย.62 -ค่ำจัดซื้ อวัสดุสำนักงำนต่ำง ๆ
ม.ค.62-ก.ย.62 วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว
สำนักปลัด
-ค่ำวัสดุงำนบ้ำนงำนครัวต่ำง ๆ
ต.ค.61-ก.ย.62 วัสดุเชื่ อเพลิงและหล่อลื่น
สำนักปลัด
-ค่ำวัสดุน้ ำมัน หล่อลื่นต่ำง ๆ
ต.ค.61-ก.ย.62 วัสดุคอมพิวเตอร์
สำนักปลัด
-ค่ำวัสดุคอมพิวเตอร์ ตำ่ ง ๆ รวมถึงอุปกรณ์ที่
เกี่ยวเนื่ องกับคอมพิวเตอร์
ต.ค.61-ก.ย.62 หมวดค่ ำวัสดุ
กองคลัง
ต.ค.61-ก.ย.62 วัสดุสำนักงำน
กองคลัง
-ค่ำวัสดุสำนักงำนต่ำง ๆในส่ วนงำนกำรเงิน
หมวดค่ ำวัสดุคอมพิวเตอร์
กองคลัง
ต.ค.61-ก.ย.62 -ค่ำวัสดุคอมพิวเตอร์
กองคลัง
ค่ ำวัสดุ
ควำมสงบภำยใน
ต.ค.61-ก.ย.62 วัสดุเชื่ อเพลิงและหล่ออื่น
ควำมสงบภำยใน

740,000
250,000

-

-

เฉพำะเจำะจง

15 วัน

จัดหำตำมควำมจำเป็ นตลอดทั้งปี

40,000

-

-

เฉพำะเจำะจง

15 วัน

จัดหำตำมควำมจำเป็ นตลอดทั้งปี

150,000

-

-

เฉพำะเจำะจง

30วัน

จัดหำตำมควำมจำเป็ นตลอดทั้งปี

300,000

-

-

เฉพำะเจำะจง

30วัน

จัดหำตำมควำมจำเป็ นตลอดทั้งปี

100,000
50,000

-

-

เฉพำะเจำะจง

15 วัน

จัดหำตำมควำมจำเป็ นตลอดทั้งปี

-

-

เฉพำะเจำะจง

15 วัน

จัดหำตำมควำมจำเป็ นตลอดทั้งปี

-

-

เฉพำะเจำะจง

30วัน

จัดหำตำมควำมจำเป็ นตลอดทั้งปี

50,000
50,000
50,000
50,000

แบบแผน ผด.1
แผนกำรจัดหำพัสดุ ประจำปี งบประมำณ พ.ศ. 2562
องค์ กำรบริหำรส่ วนตำบลนำทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหำสำรคำม
ลำดับที่ ช่ วงเวลำ
ที่ต้องจัดหำ

รำยกำร / จำนวน / (หน่ วยงำน)

ค่ ำวัสดุ

งบประมำณ

เงินนอกงบประมำณ
วิธีจัดหำ กำหนดส่ งมอบ
แผนงำน/งำน/โครงกำร
จำนวน (บำท) ประเภท จำนวน (บำท)
(วัน)

กองกำรศึกษำ

137,000

หมำยเหตุ

ต.ค.61-ก.ย.62 วัสดุสำนักงำน
ต.ค.61-ก.ย.62 วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว
ต.ค.61-ก.ย.62 วัสดุคอมพิวเตอร์
ต.ค.61-ก.ย.62 วัสดุเครื่ องดับเพลิง
ต.ค.61-ก.พ.62วัสดุอื่น
-ติดตั้งมิเตอร์ ไฟฟ้ำและเชื่ อมระบบใช้ไฟฟ้ำ
ศูนย์พฒั นำเด็กเล็กบ้ำนนำทอง
ค่ ำวัสดุ
13 ม.ค.62-ก.ย.62 ค่ำอำหำรเสริ ม (นม) โรงเรี ยน
14 ม.ค.62-ก.ย.62 ค่ำอำหำรเสริ ม (นม) ศพด.
ต.ค.61-ก.ย.62 ค่ ำวัสดุ
15 ต.ค.61-ก.ย.62 วัสดุเชื้ อเพลิงและหล่อลื่น
-ค่ำวัสดุน้ ำมันเชื่ อเพลิงหล่อลื่นต่ำง ๆ สำหรับ
เครื่ องพ่นหมอกครัว
8
9
10
11
12

กองกำรศึกษำ
กองกำรศึกษำ
กองกำรศึกษำ
กองกำรศึกษำ
กองกำรศึกษำ

30,000
60,000
30,000
2,000
15,000

กองกำรศึกษำ
กองกำรศึกษำ
กองกำรศึกษำ
สำธำรณสุ ข
สำธำรณสุ ข

768,397
586,358
182,039
398,200
250,000

-

-

เฉพำะเจำะจง
เฉพำะเจำะจง
เฉพำะเจำะจง
เฉพำะเจำะจง
เฉพำะเจำะจง

15 วัน
15 วัน
15 วัน
15 วัน
15 วัน

จัดหำตำมควำมจำเป็ นตลอดทั้งปี

-

-

เฉพำะเจำะจง
เฉพำะเจำะจง

30 วัน
30 วัน

จัดหำตำมควำมจำเป็ นตลอดทั้งปี

-

-

เฉพำะเจำะจง

30วัน

จัดหำตำมควำมจำเป็ นตลอดทั้งปี

จัดหำตำมควำมจำเป็ นตลอดทั้งปี
จัดหำตำมควำมจำเป็ นตลอดทั้งปี
จัดหำตำมควำมจำเป็ นตลอดทั้งปี
จัดหำตำมควำมจำเป็ นตลอดทั้งปี

จัดหำตำมควำมจำเป็ นตลอดทั้งปี

.

แบบแผน ผด.1
แผนกำรจัดหำพัสดุ ประจำปี งบประมำณ พ.ศ. 2562
องค์ กำรบริหำรส่ วนตำบลนำทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหำสำรคำม
ลำดับที่ ช่ วงเวลำ
ที่ต้องจัดหำ

รำยกำร / จำนวน / (หน่ วยงำน)

ค่ ำวัสดุ
วัสดุวิทยำศำสตร์ หรื อกำรแพทย์

งบประมำณ

เงินนอกงบประมำณ
วิธีจัดหำ กำหนดส่ งมอบ
แผนงำน/งำน/โครงกำร
จำนวน (บำท) ประเภท จำนวน (บำท)
(วัน)

สำธำรณสุ ข
สำธำรณสุ ข

398,200
148,200

หมำยเหตุ

16 ม.ค.62-ก.ย.62 1.ค่ำจัดซื้ อวัสดุวิทยำศำสตร์ แยกเป็ นน้ ำยำเคมี
พ่นหมอกครัวกำจัดยุง
1,200 บำท
ม.ค.62-ก.ย.62 2.ทรำยอะเบท
ค่ ำวัสดุ
17 ม.ค.62-ก.ย.62 1.วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ
-ค่ำวัสดุไฟฟ้ำต่ำง ๆ
18 ม.ค.62-ก.ย.62 2.วัสดุก่อสร้ ำง
-ค่ำจัดซื้ อวัสดุก่อสร้ ำงต่ำง ๆ
ค่ ำวัสดุ
19 ม.ค.62-ก.ย.62 วัสดุกีฬำ
-ค่ำจัดซื้ อวัสดุงำนกีฬำต่ำง ๆ
ค่ ำวัสดุ
20 ม.ค.62-ก.พ.62วัสดุกำรเกษตร
-ค่ำจัดซื้ อวัสดุทำงกำรเกษตรต่ำง ๆ

สำธำรณสุ ข

62,400

-

-

เฉพำะเจำะจง

15 วัน

จัดหำตำมควำมจำเป็ นตลอดทั้งปี

สำธำรณสุ ข
เคหะและชุ มชน
เคหะและชุมชน

85,800
250,000
150,000

-

-

เฉพำะเจำะจง

15 วัน

จัดหำตำมควำมจำเป็ นตลอดทั้งปี

-

-

เฉพำะเจำะจง

15 วัน

จัดหำตำมควำมจำเป็ นตลอดทั้งปี

เคหะและชุมชน

100,000

-

-

เฉพำะเจำะจง

15 วัน

จัดหำตำมควำมจำเป็ นตลอดทั้งปี

ศำสนำวัฒนธรรมฯ

90,000
90,000

-

-

เฉพำะเจำะจง

15 วัน

จัดหำตำมควำมจำเป็ นตลอดทั้งปี

ส่ วนเกษตร
ส่ วนเกษตร

10,000
10,000

-

-

เฉพำะเจำะจง

5 วัน

จัดหำตำมควำมจำเป็ นตลอดทั้งปี

แบบแผน ผด.1
แผนกำรจัดหำพัสดุ ประจำปี งบประมำณ พ.ศ. 2562
องค์ กำรบริหำรส่ วนตำบลนำทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหำสำรคำม
ลำดับที่ ช่ วงเวลำ
ที่ต้องจัดหำ

รำยกำร / จำนวน / (หน่ วยงำน)

งบประมำณ

เงินนอกงบประมำณ
วิธีจัดหำ กำหนดส่ งมอบ
แผนงำน/งำน/โครงกำร
จำนวน (บำท) ประเภท จำนวน (บำท)
(วัน)

หมวดค่ ำใช้ สอย
ค่ ำบำรุ งรั กษำและซ่ อมแซม
สำนักปลัด
1 ต.ค.61-ก.ย.62 -ค่ำบำรุ งรักษำซ่อมแซมปรับปรุ งครุ ภณั ฑ์ตำ่ ง ๆ

200,000

-

-

เฉพำะเจำะจง

15 วัน

หมำยเหตุ

จัดหำตำมควำมจำเป็ นตลอดทั้งปี

หมวดค่ ำใช้ สอย
ค่ ำบำรุ งรั กษำและซ่ อมแซม
รักษำควำมสงบภำยใน
2 ต.ค.61-ก.ย.62 -ค่ำช้ำจ่ำยในกำรปรับปรุ งบำรุ งรักษำซ่อมแซม
ครุ ภณั ฑ์ ต่ำง ๆ
หมวดค่ ำใช้ สอย
ค่ ำบำรุ งรั กษำและซ่ อมแซม
กองกำรศึกษำ
3 ม.ค.62-ก.ย.62 -ค่ำปรับปรุ ง ซ่อมแซมบำรุ งรักษำ ครุ ภณั ฑ์
ศูนย์พฒั นำเด็กเล็ก
หมวดค่ ำครุ ภณ
ั ฑ์
ค่ ำบำรุ งรั กษำและปรั บปรุ งครุ ภณ
ั ฑ์
สำธำรณสุ ข
4 ม.ค.62-ก.ย.62 โครงกำรบำรุ งรักษำและปรับปรุ งรถบรรทุกขยะ สำธำรณสุ ข
-ค่ำบำรุ งรักษำและปรับปรุ งรถบรรทุกขยะ จำนวน
1 คัน

10,000

-

-

เฉพำะเจำะจง

15 วัน

จัดหำตำมควำมจำเป็ นตลอดทั้งปี

30,000

-

-

เฉพำะเจำะจง

15 วัน

จัดหำตำมควำมจำเป็ นตลอดทั้งปี

200,000
200,000

-

-

เฉพำะเจำะจง

15 วัน

จัดหำตำมควำมจำเป็ นตลอดทั้งปี

แบบแผน ผด.1
แผนกำรจัดหำพัสดุ ประจำปี งบประมำณ พ.ศ. 2562
องค์ กำรบริหำรส่ วนตำบลนำทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหำสำรคำม
ลำดับที่ ช่ วงเวลำ
ที่ต้องจัดหำ

รำยกำร / จำนวน / (หน่ วยงำน)

งบประมำณ

เงินนอกงบประมำณ
วิธีจัดหำ กำหนดส่ งมอบ
แผนงำน/งำน/โครงกำร
จำนวน (บำท) ประเภท จำนวน (บำท)
(วัน)

ค่ ำสำธำณูปโภค
สำนักปลัด
1 ต.ค.61-ม.ค.62ค่ำไฟฟ้ำ
สำนักปลัด
-ค่ำไฟฟ้ำที่ทำกำรองค์กำรบริ หำรส่ วนตำบลนำทอง

410,000
300,000

-

-

เฉพำะเจำะจง

30 วัน

หมำยเหตุ

จัดหำตำมควำมจำเป็ นตลอดทั้งปี

2 ต.ค.61-ม.ค.62ค่ำน้ ำประปำ ค่ำน้ ำบำดำล
3 ต.ค.61-ม.ค.62ค่ำบริ กำรโทรศัพท์
-ค่ำบริ กำรคู่สำยโทรศัพท์ รวมถึงค่ำธรรมเนี ยม
ต่ำง ๆในกำรปรับปรุ งเพิ่มหหมำยเลข ปั งปรุ งกำร
เชื่ อมต่อสัญญำณ
4 ต.ค.61-ม.ค.62ค่ำบริ กำรไปรษณี ย ์
-ค่ำบริ กำรจัดส่ งไปรษณี ยต์ ำ่ ง ๆ
5 ต.ค.61-ม.ค.62ค่ำบริ กำรสื่ อสำรและโทรคมนำคม
-ค่ำบริ กำรเชื่ อมต่อสัญญำณอินเตอร์ เน็ต รวมถึง
ค่ำธรรมเนี ยมต่ำง ๆที่เกี่ยวข้อง

สำนักปลัด
สำนักปลัด

10,000
40,000

-

-

เฉพำะเจำะจง
เฉพำะเจำะจง

30 วัน
30 วัน

จัดหำตำมควำมจำเป็ นตลอดทั้งปี

สำนักปลัด

20,000

-

-

เฉพำะเจำะจง

30 วัน

จัดหำตำมควำมจำเป็ นตลอดทั้งปี

สำนักปลัด

40,000

-

-

เฉพำะเจำะจง

30 วัน

จัดหำตำมควำมจำเป็ นตลอดทั้งปี

จัดหำตำมควำมจำเป็ นตลอดทั้งปี

แบบแผน ผด.1
แผนกำรจัดหำพัสดุ ประจำปี งบประมำณ พ.ศ. 2562
องค์ กำรบริหำรส่ วนตำบลนำทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหำสำรคำม
ลำดับที่ ช่ วงเวลำ
ที่ต้องจัดหำ

รำยกำร / จำนวน / (หน่ วยงำน)

งบประมำณ

เงินนอกงบประมำณ
วิธีจัดหำ กำหนดส่ งมอบ
แผนงำน/งำน/โครงกำร
จำนวน (บำท) ประเภท จำนวน (บำท)
(วัน)

ค่ ำครุ ภณ
ั ฑ์
สำนักปลัด
ครุ ภณ
ั ฑ์ สำนักงำน
6 ม.ค.61-เม.ย.62โครงกำรจัดซื้ อเครื่ องปรับอำกำศพร้ อมติดตั้ง
สำนักปลัด
-จัดซื้ อเครื่ องปรับอำกำศแบบแยกส่ วน ชนิ ดอขวน

หมำยเหตุ

1,695,000
275,000

-

-

เฉพำะเจำะจง

30 วัน

จัดหำตำมควำมจำเป็ นตลอดทั้งปี

หรื้ อตั้งพื้น (ขนำด50,000บีทีย)ู จำนวน 4 เครื่ อง
ขนำด 36000 บทียู จำนวน 1 เครื่ องสำหรับ
ห้องประชุม
Jan-62 โครงกำรจัดซื้ อเครื่ องเสี ยงห้องประชุม
สำนักปลัด
7
-ค่ำจัดซื้ อเครื่ องเสี ยง ลำโพง พร้ อมวำงระบบติดตั้ง
จำนวน 1 ชุดสำหรับห้องประชุม
สำนักปลัด
8 ม.ค.62-ก.ค.62โครงกำรจัดซื้ อเต้นท์ผำ้ ใบกิจกรรมกลำงแจ้ง
-ค่ำจัดซื้ อเต้นท์ผำ้ ใบกิจกรรมกลำงแจ้ง ขนำด 4 X8
เมตร ทรงโค้ง จำนวน 4 หลัง
Mar-62 โครงกำรจัดซื้ อโต๊ะพับสแตนเลสเอนกประสงค์ สำนักปลัด
9
-ค่ำจัดซื้ อโต๊ะพับสแตนเลสแท้ท้ งั ตัว ขำโต๊ะ หน้ำ
โต๊ะแผ่นสแตนเลส

25,000

-

-

เฉพำะเจำะจง

30 วัน

จัดหำตำมควำมจำเป็ นตลอดทั้งปี

72,000

-

-

เฉพำะเจำะจง

30 วัน

จัดหำตำมควำมจำเป็ นตลอดทั้งปี

35,000

-

-

เฉพำะเจำะจง

30 วัน

จัดหำตำมควำมจำเป็ นตลอดทั้งปี

แบบแผน ผด.1
แผนกำรจัดหำพัสดุ ประจำปี งบประมำณ พ.ศ. 2562
องค์ กำรบริหำรส่ วนตำบลนำทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหำสำรคำม
ลำดับที่ ช่ วงเวลำ
ที่ต้องจัดหำ

10

รำยกำร / จำนวน / (หน่ วยงำน)

งบประมำณ

เงินนอกงบประมำณ
วิธีจัดหำ กำหนดส่ งมอบ
แผนงำน/งำน/โครงกำร
จำนวน (บำท) ประเภท จำนวน (บำท)
(วัน)

ครุ ภณ
ั ฑ์ ยำนพำหนะและขนส่ ง
Feb-62 โครงกำรจัดซื้ อรถยนต์โดยสำรขนำด 12 ที่นงั่
สำนักปลัด
(ดีเซล) ปริ มำตรกระบอกสู บไม่ต่ำกว่ำ 2400ซี ซี
หรื อกำลังเครื่ องยนต์ สู งสุ ด ไม่ต่ำกว่ำ 90 กิโลวัตต์
จำนวน 1 คัน

1,288,000

-

-

e-bidding

30 วัน

หมำยเหตุ

รอกำรจัดสรรงบประมำณ

ค่ ำที่ดนิ และสิ่ งก่ อสร้ ำง
สำนักปลัด
ค่ ำก่ อสร้ ำงสิ่ งสำธำรณูปกำร
สำนักปลัด
11 ม.ค.62-ก.ค.62โครงกำรก่อสร้ ำงบอร์ ดประชำสมพันธ์
-เพื่อดำเนินกำรก่ อสร้ ำงบอร์ ดประชำสัมพันธ์
สำหรับติดประกำศแบบกระจกเลื่อนปิ ดล๊อคสอง
ชนิ ดประจำที่
รำยจ่ ำยอื่น
สำนักปลัด
Sep-62 โครงกำรสำรวจควำมพึงพอใจ
สำนักปลัด
12
-เพื่อจ่ำยป็ นค่ำจ้ำงควำมพึงพอใจในกำรให้บริ กำร
สำธำรณะสุ ขขององค์กำรบริ หำรส่ วนตำบลนำทอง

91,500
91,500

-

-

เฉพำะเจำะจง

15 วัน

จัดหำตำมควำมจำเป็ นตลอดทั้งปี

30,000
30,000

-

-

เฉพำะเจำะจง

15 วัน

จัดหำตำมควำมจำเป็ นตลอดทั้งปี

แบบแผน ผด.1
แผนกำรจัดหำพัสดุ ประจำปี งบประมำณ พ.ศ. 2561
องค์ กำรบริหำรส่ วนตำบลนำทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหำสำรคำม
ลำดับที่ ช่ วงเวลำ
ที่ต้องจัดหำ

รำยกำร / จำนวน / (หน่ วยงำน)

ครุ ภณ
ั ฑ์
ั ฑ์ สำนักงำน
13 ม.ค.62-ก.ย.62 ครุ ภณ
ม.ค.62-ก.ย.62 โครงกำรจัดซื้ อตูเ้ หล็ก
-ค่ำจัดซื้ อตูเ้ หล็กแบบสองบำน จำนวน 2 ตู ้
ครุ ภณ
ั ฑ์ คอมพิวเตอร์
Feb-62 โครงกำรจัดซื้ อเครื่ องพิมพ์
14

งบประมำณ

เงินนอกงบประมำณ
วิธีจัดหำ กำหนดส่ งมอบ
แผนงำน/งำน/โครงกำร
จำนวน (บำท) ประเภท จำนวน (บำท)
(วัน)

หมำยเหตุ

กองคลัง
กองคลัง

31,000
31,000

-

-

เฉพำะเจำะจง

5 วัน

จัดหำตำมควำมจำเป็ นตลอดทั้งปี

กองคลัง

20,000

-

-

เฉพำะเจำะจง

5 วัน

จัดหำตำมควำมจำเป็ นตลอดทั้งปี

-ค่ำจัดซื้ อเครื่ องพิมพ์ชนิ ดเลเซอร์ หรื อ ชนิ ด
LED สี แบบ Networtk จำนวน 2 เครื่ อง
ครุ ภณ
ั ฑ์
ควำมสงบภำยใน
ครุ ภณ
ั ฑ์ กำรเกษตร
15 ม.ค.62-ส.ค.62โครงกำรจัดซื้ อเครื่ องพ่นยำแบบใช้แรงดันของ
เหลวชนิ ดติดตั้งพื้น
ครุ ภณ
ั ฑ์ ไฟฟ้ ำและวิทยุ
ควำมสงบภำยใน
16 ม.ค.62-ก.ค.62โครงกำรจัดซื้ อวิทยุสื่อสำร
ควำมสงบภำยใน
-ค่ำจัดซื้ อครคื องรับ- ส่ งวิทยุชนิ ดประจำที่ ระบบ
VHF/FM ขนำดกำลังส่ ง 10 วัตต์

114,000

-

-

เฉพำะเจำะจง

5 วัน

จัดหำตำมควำมจำเป็ นตลอดทั้งปี

26,000

-

-

เฉพำะเจำะจง

5 วัน

จัดหำตำมควำมจำเป็ นตลอดทั้งปี

28,000
28,000

-

-

เฉพำะเจำะจง

5 วัน

จัดหำตำมควำมจำเป็ นตลอดทั้งปี

แบบแผน ผด.1
แผนกำรจัดหำพัสดุ ประจำปี งบประมำณ พ.ศ. 2561
องค์ กำรบริหำรส่ วนตำบลนำทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหำสำรคำม
ลำดับที่ ช่ วงเวลำ
ที่ต้องจัดหำ

รำยกำร / จำนวน / (หน่ วยงำน)

งบประมำณ

เงินนอกงบประมำณ
วิธีจัดหำ กำหนดส่ งมอบ
แผนงำน/งำน/โครงกำร
จำนวน (บำท) ประเภท จำนวน (บำท)
(วัน)

ครุ ภณ
ั ฑ์ โฆษณำและเผยแพร่
ควำมสงบภำยใน
17 ม.ค.62-ส.ค.62โครงกำรจัดซื้ อกล้องวงจรปิ ดพร้ อมติดตั้ง
ม.ค.62-ก.ย.62 บ้ำนดอนหัน หมู่ 4
ค่ ำสำธำรณูปโภค
กองกำรศึกษำ
กองกำรศึกษำ
18 ม.ค.62-ก.ย.62 ค่ำไฟฟ้ำ
-ค่ำไฟฟ้ำ ศูนย์พฒั นำเด็กเล็กสังกัด อบต.นำทอง
กองกำรศึกษำ
19 ต.ค.61-ก.ย.62 ค่ำน้ ำประปำ ค่ำน้ ำบำดำล

หมำยเหตุ

60,000
60,000

-

-

เฉพำะเจำะจง

15 วัน

จัดหำตำมควำมจำเป็ นตลอดทั้งปี

55,000
40,000

-

-

เฉพำะเจำะจง

15 วัน

จัดหำตำมควำมจำเป็ นตลอดทั้งปี

15,000

-

-

เฉพำะเจำะจง

30 วัน

จัดหำตำมควำมจำเป็ นตลอดทั้งปี

-ค่ำน้ ำประปำ ศูนย์พฒั นำเด็กเล็ก อบต.นำทอง
ครุ ภณั ฑ์โฆษณำและเผยแพร่
ครุ ภณ
ั ฑ์ สำนักงำน
กองกำรศึกษำ
กองกำรศึกษำ
20 ม.ค.62-ก.ย.62 1.โครงกำรจัดซื้ อเครื่ องปรับอำกำศ
-ค่ำจัดซื้ อเครื่ องปรับอำกำศแบบแยกส่ วนชนิ ด
แขวนหรื อตั้งพื้น
21 ม.ค.62-ก.ย.62 2.โครงกำรจัดซื้ อตูเ้ หล็ก
กองกำรศึกษำ
-จัดซื้ อตูเ้ หล็กแบบสองบำน จำนวน 2 ตู ้

51,400
32,400

-

-

เฉพำะเจำะจง

15 วัน

จัดหำตำมควำมจำเป็ นตลอดทั้งปี

11,000

-

-

เฉพำะเจำะจง

5 วัน

จัดหำตำมควำมจำเป็ นตลอดทั้งปี

แบบแผน ผด.1
แผนกำรจัดหำพัสดุ ประจำปี งบประมำณ พ.ศ. 2561
องค์ กำรบริหำรส่ วนตำบลนำทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหำสำรคำม
ลำดับที่ ช่ วงเวลำ
ที่ต้องจัดหำ

รำยกำร / จำนวน / (หน่ วยงำน)

งบประมำณ

เงินนอกงบประมำณ
วิธีจัดหำ กำหนดส่ งมอบ
แผนงำน/งำน/โครงกำร
จำนวน (บำท) ประเภท จำนวน (บำท)
(วัน)

ครุ ภณ
ั ฑ์ โฆษณำและเผยแพร่
22 ม.ค.62-ก.ย.62 โครงกำรจัดซื้ อโทรทัศน์แอลอีดี (LEDD TV) กองกำรศึกษำ
-ค่ำจัดซื้ อโทรทัศน์แอลอีดี (LEDD TV) ขนำด 32
นิ้ ว จำนวน 1 เครื่ อง
ค่ ำใช้ จ่ำยในกำรบริ หำรสถำนศึกษำ (ศพด)
กองกำรศึกษำ
กองกำรศึกษำ
23 ม.ค.62-ก.ย.62 -อำหำรกลำงวัน ค่ำวัสดุกำรเรี ยนกำรสอน
ค่ำเครื่ องแบบนักเรี ยน
24
โครงกำรอำหำรกลำงวัน
กองกำรศึกษำ

หมำยเหตุ

8,000

-

-

เฉพำะเจำะจง

15 วัน

จัดหำตำมควำมจำเป็ นตลอดทั้งปี

734,350
734,350

-

-

เฉพำะเจำะจง

30 วัน

จัดหำตำมควำมจำเป็ นตลอดทั้งปี

1,216,000

ม.ค.62-ก.ย.62 -ร.ร.บ้ำนแบก
ม.ค.62-ก.ย.62 -ร.ร.บ้ำนทัพม้ำดอนหันแวงวิทยำ
ม.ค.62-ก.ย.62 -ร.ร.บ้ำนนำทอง
ครุ ภณ
ั ฑ์
ครุ ภณั ฑ์กำรศึกษำ
25 ม.ค.62-ก.ย.62 โครงกำรจัดซื้ อเครื่ องเล่นสนำมกลำงแจ้ง ศพด.
ครุ ภณ
ั ฑ์ กำรเกษตร
26 ม.ค.62-ก.ย.62 โครงกำรจัดซื้ อเครื่ องพ่นหมอกควัน
-ค่ำจัดซื้ อเครื่ องพ่นหมอกควันจำนวน 2 เครื่ อง

กองกำรศึกษำ
กองกำรศึกษำ
กองกำรศึกษำ

528,000
444,000
244,000
50,000

-

-

เฉพำะเจำะจง
เฉพำะเจำะจง
เฉพำะเจำะจง

30 วัน
30 วัน
30 วัน

รอกำรจัดสรรงบประมำณ

กองกำรศึกษำ

50,000

-

-

เฉพำะเจำะจง

5 วัน

รอกำรจัดสรรงบประมำณ

กองกำรศึกษำ

118,000

-

-

เฉพำะเจำะจง

5 วัน

รอกำรจัดสรรงบประมำณ

รอกำรจัดสรรงบประมำณ
รอกำรจัดสรรงบประมำณ

แบบแผน ผด.1
แผนกำรจัดหำพัสดุ ประจำปี งบประมำณ พ.ศ. 2561
องค์ กำรบริหำรส่ วนตำบลนำทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหำสำรคำม
ลำดับที่ ช่ วงเวลำ
ที่ต้องจัดหำ

รำยกำร / จำนวน / (หน่ วยงำน)

งบประมำณ

เงินนอกงบประมำณ
วิธีจัดหำ กำหนดส่ งมอบ
แผนงำน/งำน/โครงกำร
จำนวน (บำท) ประเภท จำนวน (บำท)
(วัน)

ครุ ภณ
ั ฑ์ คอมพิวเตอร์
27 ม.ค.62-ก.ค.621.โครงกำรจัดซื้ อเครื่ องคอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค
กองกำรศึกษำ
-โครงกำรจัดซื้ อเครื่ องคอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊คสำหรับ
งำนประมวลผล จำนวน 1 เครื่ อง
กองกำรศึกษำ
28 ม.ค.62-ก.ย.62 2.โครงกำรจัดซื้ อเครื่ องพิมพ์
-ค่ำจัดซื้ อเครื่ องพิมพ์แบบฉี ดหมึกพร้ อมติดตั้ง
จำนวน 1 เครื่ อง

หมำยเหตุ

21,000

-

-

เฉพำะเจำะจง

15 วัน

รอกำรจัดสรรงบประมำณ

4,300

-

-

เฉพำะเจำะจง

15 วัน

รอกำรจัดสรรงบประมำณ

ครุ ภณ
ั ฑ์
ครุ ภณ
ั ฑ์ สำนักงำน
29 ม.ค.62-ก.ย.62 โครงกำรจัดซื้ อเก้ำอี้ ระดับอนวยกำรต้น
-โครงกำรจัดซื้ อเก้ำอี้ สำหรับพนักงำนส่ วนตำบล
ระดับ อำนวยกำรท้องถิ่น ต้น จำนวน 1 ตัว

2,500
2,500

-

-

เฉพำะเจำะจง

15 วัน

รอกำรจัดสรรงบประมำณ

แบบแผน ผด.1
แผนกำรจัดหำพัสดุ ประจำปี งบประมำณ พ.ศ. 2561
องค์ กำรบริหำรส่ วนตำบลนำทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหำสำรคำม
ลำดับที่ ช่ วงเวลำ
ที่ต้องจัดหำ

รำยกำร / จำนวน / (หน่ วยงำน)

งบประมำณ

เงินนอกงบประมำณ
วิธีจัดหำ กำหนดส่ งมอบ
แผนงำน/งำน/โครงกำร
จำนวน (บำท) ประเภท จำนวน (บำท)
(วัน)
เคหะและชุมชน 2,640,000

หมวดไฟฟ้ ำถนน
ค่ ำที่ดนิ และสิ่ งก่ อสร้ ำง
เคหะและชุมชน
ค่ ำก่ อสร้ ำงสิ่ งสำธำรณูปกำร
เคหะและชุมชน
1 ม.ค.62-ก.ย.62 โครงกำรก่อสร้ ำงลำนคอนกรี ต
ก่อสร้ ำงลำนคอนกรี ตอเนกประสงค์
ค่ ำก่ อสร้ ำงสิ่ งสำธำรณูปโภค
2 ม.ค.62-ก.ย.62 โครงกำรก่อสร้ ำงถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็ก หมู่ 3 เคหะและชุมชน

หมำยเหตุ

2,061,500
500,000

-

-

เฉพำะเจำะจง

30 วัน

รอกำรจัดสรรงบประมำณ

200,000

-

-

เฉพำะเจำะจง

30 วัน

รอกำรจัดสรรงบประมำณ

3
4
5
6
7
8
9
10
11

ม.ค.62-ก.ย.62 โครงกำรก่อสร้ ำงถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็ก หมู่ 5 เคหะและชุมชน
ม.ค.62-ก.ย.62 โครงกำรก่อสร้ ำงถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็ก หมู่ 10เคหะและชุมชน
ม.ค.62-ก.ย.62 โครงกำรก่อสร้ ำงถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็ก หมู่ 11เคหะและชุมชน
ม.ค.62-ก.ย.62 โครงกำรก่อสร้ ำงถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็ก หมู่ 4 เคหะและชุมชน
ม.ค.62-ก.ย.62 โครงกำรก่อสร้ ำงถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็ก หมู่ 7 เคหะและชุมชน
ม.ค.62-ก.ย.62 โครงกำรก่อสร้ ำงถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็ก หมู่ 9 เคหะและชุมชน
ม.ค.62-ก.ย.62 โครงกำรขุดวำงท่อระบำยน้ ำ หมู่ 2
เคหะและชุมชน
ม.ค.62-ก.ย.62 โครงกำรขุดวำงท่อระบำยน้ ำ หมู่ 5
เคหะและชุมชน
ม.ค.62-ก.ย.62 โครงกำรขุดวำงท่อระบำยน้ ำ หมู่ 6
เคหะและชุมชน

60,000
100,000
31,500
60,000
200,000
200,000
150,000
40,000
200,000

-

-

เฉพำะเจำะจง
เฉพำะเจำะจง
เฉพำะเจำะจง
เฉพำะเจำะจง
เฉพำะเจำะจง
เฉพำะเจำะจง
เฉพำะเจำะจง
เฉพำะเจำะจง
เฉพำะเจำะจง

30 วัน
30 วัน
30 วัน
30 วัน
30 วัน
30 วัน
30 วัน
30 วัน
30 วัน

รอกำรจัดสรรงบประมำณ
รอกำรจัดสรรงบประมำณ
รอกำรจัดสรรงบประมำณ
รอกำรจัดสรรงบประมำณ
รอกำรจัดสรรงบประมำณ
รอกำรจัดสรรงบประมำณ
รอกำรจัดสรรงบประมำณ
รอกำรจัดสรรงบประมำณ
รอกำรจัดสรรงบประมำณ

แบบแผน ผด.1
แผนกำรจัดหำพัสดุ ประจำปี งบประมำณ พ.ศ. 2561
องค์ กำรบริหำรส่ วนตำบลนำทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหำสำรคำม
ลำดับที่ ช่ วงเวลำ
ที่ต้องจัดหำ

รำยกำร / จำนวน / (หน่ วยงำน)

ค่ ำที่ดนิ และสิ่ งก่ อสร้ ำง
ค่ ำก่ อสร้ ำงสิ่ งสำธำรณูปกำร
12 ม.ค.62-ก.ย.62 โครงกำรลงหิ นคลุก หมู่ 1
13 ม.ค.62-ก.ย.62 โครงกำรลงหิ นคลุก หมู่ 8

งบประมำณ

เงินนอกงบประมำณ
วิธีจัดหำ กำหนดส่ งมอบ
แผนงำน/งำน/โครงกำร
จำนวน (บำท) ประเภท จำนวน (บำท)
(วัน)
เคหะและชุมชน 2,061,500
เคหะและชุมชน
เคหะและชุมชน

โครงกำรขยำยเขตไฟฟ้ ำ
เคหะและชุมชน
14 ม.ค.62-ก.ย.62 -โครงกำรขยำยเขตไฟฟ้ำส่ วนภูมิภำคอำเภอ เคหะและชุมชน
เชียงยืนในกำรดำเนิ นงำนขยำยเขตไฟฟ้ำ หมู่ 1

หมำยเหตุ

170,000
150,000

-

-

เฉพำะเจำะจง 30 วัน
เฉพำะเจำะจง 30 วัน

รอกำรจัดสรรงบประมำณ

578,500
30,000

-

-

เฉพำะเจำะจง 30 วัน

รอกำรจัดสรรงบประมำณ

รอกำรจัดสรรงบประมำณ

15 ม.ค.62-ก.ย.62 -โครงกำรขยำยเขตไฟฟ้ำส่ วนภูมิภำคอำเภอ
เชียงยืนในกำรดำเนิ นงำนขยำยเขตไฟฟ้ำ หมู่ 2
16 ม.ค.62-ก.ย.62 -โครงกำรขยำยเขตไฟฟ้ำส่ วนภูมิภำคอำเภอ
เชียงยืนในกำรดำเนิ นงำนขยำยเขตไฟฟ้ำ หมู่ 4
17 ม.ค.62-ก.ย.62 -โครงกำรขยำยเขตไฟฟ้ำส่ วนภูมิภำคอำเภอ
เชียงยืนในกำรดำเนิ นงำนขยำยเขตไฟฟ้ำ หมู่ 5
18 ม.ค.62-ก.ย.62 -โครงกำรขยำยเขตไฟฟ้ำส่ วนภูมิภำคอำเภอ
เชียงยืนในกำรดำเนิ นงำนขยำยเขตไฟฟ้ำ หมู่ 8

เคหะและชุมชน

50,000

-

-

เฉพำะเจำะจง 30 วัน

รอกำรจัดสรรงบประมำณ

เคหะและชุมชน

80,000

-

-

เฉพำะเจำะจง 30 วัน

รอกำรจัดสรรงบประมำณ

เคหะและชุมชน

100,000

-

-

เฉพำะเจำะจง 30 วัน

รอกำรจัดสรรงบประมำณ

เคหะและชุมชน

50,000

-

-

เฉพำะเจำะจง 30 วัน

รอกำรจัดสรรงบประมำณ

แบบแผน ผด.1
แผนกำรจัดหำพัสดุ ประจำปี งบประมำณ พ.ศ. 2562
องค์ กำรบริหำรส่ วนตำบลนำทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหำสำรคำม
ลำดับที่ ช่ วงเวลำ
ที่ต้องจัดหำ

รำยกำร / จำนวน / (หน่ วยงำน)

งบประมำณ

เงินนอกงบประมำณ
วิธีจัดหำ กำหนดส่ งมอบ
แผนงำน/งำน/โครงกำร
จำนวน (บำท) ประเภท จำนวน (บำท)
(วัน)

โครงกำรขยำยเขตไฟฟ้ ำ
19 ม.ค.62-ก.ย.62 -โครงกำรขยำยเขตไฟฟ้ำส่ วนภูมิภำคอำเภอ เคหะและชุมชน
เชียงยืนในกำรดำเนิ นงำนขยำยเขตไฟฟ้ำ หมู่ 10
20 ม.ค.62-ก.ย.62 -โครงกำรขยำยเขตไฟฟ้ำส่ วนภูมิภำคอำเภอ เคหะและชุมชน
เชียงยืนในกำรดำเนิ นงำนขยำยเขตไฟฟ้ำ หมู่ 11
ครุ ภณ
ั ฑ์
ครุ ภณ
ั ฑ์ สำนักงำน
ส่ วนเกษตร
ส่ วนเกษตร
1 ม.ค.62-ก.ย.62 1.โครงกำรจัดซื้ อตูเ้ หล็ก
-ค่ำจัดซื้ อตูเ้ หล็กแบบสองบำน จำนวน 1 ตู ้

หมำยเหตุ

100,000

-

-

เฉพำะเจำะจง 30 วัน

รอกำรจัดสรรงบประมำณ

168,500

-

-

เฉพำะเจำะจง 30 วัน

รอกำรจัดสรรงบประมำณ

5,500

-

-

เฉพำะเจำะจง

รอกำรจัดสรรงบประมำณ

5 วัน

ส่ วนเกษตร
2 ม.ค.62-ก.ย.62 2.โครงกำรจัดซื้ อโต๊ะทำงำน ระดับปฎิบตั ิกำร
-ค่ำจัดซื้ อโต๊ะทำงำนสำหรับพนักงำนส่ วนตำบล
จำนวน 1 ตัว

ลงชื่ อ...................................................
(นำยนำธำน สำระโว)
นักวิชำกำรพัสดุชำนำญกำร

4,000

-

-

ลงชื่ อ...................................................
(นำงภิญญำรัตน์ ชื่ นชม)
ผูอ้ ำนวยกำรกองคลัง

เฉพำะเจำะจง

5 วัน

รอกำรจัดสรรงบประมำณ

ลงชื่อ...............................................
(นำยอรุ ณ สี พจน์)
นำยกองค์กำรบริ หำรส่วนตำบลนำทอง

แบบ ผด. 2
แผนกำรจัดหำพัสดุ ประจำปี งบประมำณ พ.ศ. 2562
องค์ กำรบริหำรส่ วนตำบลนำทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหำสำรคำม
ลำดั
ที่

1

2

3

4
5

ช่ วงเวลำ
ที่ต้องเริ่ม
จัดทำ

รำยกำร / จำนวน / (หน่ วยงำน)

หมวดค่ ำใช้ สอย
รำยจ่ ำยเพื่อให้ ได้มำซึ่ งบริ กำร
ต.ค.61-ก.ย.62 1.ค่ำใช้จ่ำยในกำรล้ำงอัดขยำยภำพถ่ำย ค่ำเข้ำปก
เย็บเล่มค่ำจัดทำเอกสำรเผยแพร่ ประชำสัมพันธ์
ต.ค.61-ก.ย.62 2.ค่ำลงทะเบียนในกำรฝึ กอบรมสัมมนำประชุม
ต่ำง ๆ
รำยจ่ ำยเกีย่ วกับกำรรั บรองและพิธีกำร
ต.ค.61-ก.ย.62 1.ค่ำใช้จ่ำยในกำรรับรองบุคคล คณะบุคคล
คณะกรรมกำรต่ำง ๆ
ต.ค.61-ก.ย.62 2.ค่ำใช้จ่ำยในกำรรับรองกำรประชุมต่ำง ๆ
รำยจ่ ำยเกีย่ วเนื่ องกับกำรปฎิบัตริ ำชกำรที่ไม่
เข้ ำลักษณะรำยจ่ ำยหมวดอื่น ๆ
ค่ ำจ้ ำงเหมำบริ กำรบุคคลภำยนอก
ต.ค.61-ก.ย.62 1.ค่ำจ้ำงเหมำบริ กำรรักษำควำมสะอำดอำคำร
ที่ทำกำรองค์กำรบริ หำรส่ วนตำบลนำทอง
ต.ค.61-ก.ย.62 ค่ำใช้จ่ำยเดินทำงไปรำชกำร
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรต่ำง ๆ

หน่ วยงำน
เจ้ ำของเงิน

เงินงบประมำณ
แผนงำน/งำน/
จำนวน
โครงกำร
(บำท)

เงินนอกงบประมำณ
ประเภท จำนวน วิธีจัดหำ
(บำท)

กำหนด
ส่ งมอบ
(วัน)

หมำยเหตุ

สำนักปลัด บริ หำรงำนทั่วไป 1,188,000
สำนักปลัด บริ หำรงำนทัว่ ไป 150,000
สำนักปลัด บริ หำรงำนทัว่ ไป 25,000

-

-

เฉพำะเจำะจง 5 วัน จัดหำตำมควำมจำเป็ นตลอดทั้งปี

สำนักปลัด บริ หำรงำทัว่ ไป

125,000

-

-

เฉพำะเจำะจง 5 วัน จัดหำตำมควำมจำเป็ นตลอดทั้งปี

สำนักปลัด บริ หำรงำทั่วไป
สำนักปลัด บริ หำรงำทัว่ ไป

40,000
20,000

-

-

เฉพำะเจำะจง 5 วัน จัดหำตำมควำมจำเป็ นตลอดทั้งปี

สำนักปลัด บริ หำรงำทัว่ ไป

20,000

-

-

เฉพำะเจำะจง 5 วัน จัดหำตำมควำมจำเป็ นตลอดทั้งปี

สำนักปลัด บริ หำรงำทั่วไป
สำนักปลัด บริ หำรงำทัว่ ไป

108,000
108,000

-

-

เฉพำะเจำะจง 30 วัน จัดหำตำมควำมจำเป็ นตลอดทั้งปี

สำนักปลัด บริ หำรงำทัว่ ไป

100,000

-

-

เฉพำะเจำะจง 30 วัน จัดหำตำมควำมจำเป็ นตลอดทั้งปี

แบบ ผด. 2
แผนกำรจัดหำพัสดุ ประจำปี งบประมำณ พ.ศ. 2562
องค์ กำรบริหำรส่ วนตำบลนำทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหำสำรคำม
ลำดั
บ
ที่

ช่ วงเวลำ
ที่ต้องเริ่ม
จัดทำ

รำยกำร / จำนวน / (หน่ วยงำน)

หน่ วยงำน
เจ้ ำของเงิน

สำนักปลัด
6 ต.ค.61-ก.ย.62 ค่ำใช้จ่ำยในกำรเลือกตั้งทัว่ ไป
-ค่ำใช้จ่ำยในกำรเลือกตั้งระดับต่ำง ๆเกี่ยวเนื่ อง
กับกำรรณรงค์กำรออกเสี ยงประชำมติตำ่ ง ๆ
7 ต.ค.61-ก.ย.61 โครงกำรกิจกรรมรัฐพิธีและกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่ อง สำนักปลัด
กับสถำบันพระมหำกษัตริ ย ์
สำนักปลัด
8 ต.ค.61-ก.ย.61 1.โครงกำรจัดประชุมเพื่อรับฟังควำมคิดเห็น
-โครงกำรจัดประชุมประชำคม กำรปรับปรุ งแผน
พัฒนำตำบลเพื่อรับฟังส่ วนได้ส่วนเสี ยโครงกำร
Sep-62 2.โครงกำรพัฒนำระบบสำรบรรณอิเลคทรอนิ กค์ สำนักปลัด
ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิน
Sep-62 3.โครงกำรพัฒนำเวปไซค์องค์กำรบริ หำรส่ วน สำนักปลัด
ตำบลนำทอง
-ค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนิ นโครงกำรพัฒนำเวปไซค์
องค์กำรบริ หำรส่ วนตำบล ค่ำเช่ำ SERVER,HOSTING

เงินงบประมำณ
แผนงำน/งำน/
โครงกำร

เงินนอกงบประมำณ

จำนวน
(บำท)

ประเภท

จำนวน
(บำท)

กำหนด

วิธีจัดหำ

ส่ งมอบ
(วัน)

หมำยเหตุ

บริ หำรงำนทัว่ ไป

500,000

-

-

เฉพำะเจำะจง 5 วัน จัดหำตำมควำมจำเป็ นตลอดทั้งปี

บริ หำรงำนทัว่ ไป

50,000

-

-

เฉพำะเจำะจง 5 วัน จัดหำตำมควำมจำเป็ นตลอดทั้งปี

บริ หำรงำนทัว่ ไป

20,000

-

-

เฉพำะเจำะจง 5 วัน จัดหำตำมควำมจำเป็ นตลอดทั้งปี

บริ หำรงำนทัว่ ไป

10,000

-

-

เฉพำะเจำะจง 5 วัน จัดหำตำมควำมจำเป็ นตลอดทั้งปี

บริ หำรงำนทัว่ ไป

10,000

-

-

เฉพำะเจำะจง 5 วัน จัดหำตำมควำมจำเป็ นตลอดทั้งปี

แบบ ผด. 2
แผนกำรจัดหำพัสดุ ประจำปี งบประมำณ พ.ศ. 2562
องค์ กำรบริหำรส่ วนตำบลนำทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหำสำรคำม
ลำดั
บ
ที่

9

10
11

12

ช่ วงเวลำ
ที่ต้องเริ่ม
จัดทำ

รำยกำร / จำนวน / (หน่ วยงำน)

หน่ วยงำน
เจ้ ำของเงิน

ค่ ำใช้ อย
กองคลัง
ต.ค.61-ก.ย.61 รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่ งบริ กำร
กองคลัง
-ค่ำลงทะเบียนในกำรฝึ กอบรมสัมมนำต่ำง ๆ
ต.ค.60-ก.ย.61 รำยจ่ ำยเกีย่ วเนื่ องกับกำรปฎิบัตริ ำชกำรที่ไม่ เข้ ำ กองคลัง
ลักษณะรำยจ่ ำยหมวดอื่น ๆ
ต.ค.60-ก.ย.61 ค่ำใช้จ่ำยเดินทำงไปรำชกำร
กองคลัง
ค่ำใช้จ่ำยเดินทำงไปรำชกำรต่ำง ๆ
ต.ค.60-ก.ย.61 โครงกำรปรับปรุ งพัฒนำระบบแผนที่ภำษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน
กองคลัง
-ค่ำจัดทำฐำนข้อมูลค่ำประมวลผลข้อมูล ฯลฯ
ต.ค.60-ก.ย.61 โครงกำรเพิ่มประสิ ทธิ ภำพกำรจัดเก็บภำษี
กองคลัง
-ค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนิ นโครงกำรเพิ่มประสิ ทธิ ภำพ
กำรจัดเก็บภำษี ได้แกค่ำป้ ำย ค่ำอำหำรว่ำงและ
เครื่ องดื่ม ค่ำวัสดุอุปกรณ์ เอกสำร ฯลฯ

เงินงบประมำณ
แผนงำน/งำน/
โครงกำร

บริ หำรงำนคลัง
บริ หำรงำนคลัง

เงินนอกงบประมำณ

จำนวน
(บำท)

กำหนด

วิธีจัดหำ

ส่ งมอบ
(วัน)

หมำยเหตุ

ประเภท

จำนวน
(บำท)

300,000
100,000

-

-

เฉพำะเจำะจง 30 วัน จัดหำตำมควำมจำเป็ นตลอดทั้งปี

80,000

-

-

เฉพำะเจำะจง 30 วัน จัดหำตำมควำมจำเป็ นตลอดทั้งปี

-

-

เฉพำะเจำะจง 30 วัน จัดหำตำมควำมจำเป็ นตลอดทั้งปี

-

-

เฉพำะเจำะจง 30 วัน จัดหำตำมควำมจำเป็ นตลอดทั้งปี

บริ หำรงำนคลัง
บริ หำรงำนคลัง

50,000
บริ หำรงำนคลัง
บริ หำรงำนคลัง

70,000

แบบ ผด. 2
แผนกำรจัดหำพัสดุ ประจำปี งบประมำณ พ.ศ. 2562
องค์ กำรบริหำรส่ วนตำบลนำทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหำสำรคำม
ลำดั
บ
ที่

13

14
15

16

ช่ วงเวลำ
ที่ต้องเริ่ม
จัดทำ

รำยกำร / จำนวน / (หน่ วยงำน)

หน่ วยงำน
เจ้ ำของเงิน

เงินงบประมำณ
แผนงำน/งำน/
โครงกำร

จำนวน
(บำท)

ค่ ำใช้ สอย
ควำมสงบภำยใน บริ หำรงำนทั่วไป 195,000
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่ องกับกำรปฎิบตั ิรำชกำรที่ไม่เข้ำ
ลักษณะรำยจ่ำยหมวดออื่นๆ
ต.ค.61-ก.ย.62 โครงกำรฝึ กอบรมลูกเสื อชำวบ้ำนทบทวนเพื่อ ควำมสงบภำยในบริ หำรงำนทัว่ ไป 120,000
ป้ องกัน
-ในกำรดำเนิ นกำรโครงกำรฝึ กอบรมลูกเสื อชำว
บ้ำนทบทวนและปรำบปรำมปั ญหำยำเสพติด
ต.ค.61-ก.ย.62 โครงกำรเฝ้ำระวังลดอุบตั ิเหตุทำงกำรจรำจร ควำมสงบภำยในบริ หำรงำนทัว่ ไป 30,000
และกำรเฝ้ำระวังลดอุบตั ิเหตุทำงจรำจร
ต.ค.61-ก.ย.62 โครงกำรรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปั ญหำยำเสพติควำมสงบภำยใน
ด
บริ หำรงำนทัว่ ไป 35,000
ค่ ำใช้ สอย
กองกำรศึกษำ บริ หำรกำรศึกษำ 1,360,350
รำยจ่ ำยเพื่อให้ ได้มำซึ่ งบริ กำร
กองกำรศึกษำ บริ หำรกำรศึกษำ
50,000
ต.ค.61-ก.ย.62 -ค่ำลงทะเบียนประชุมสัมมนำฝึ กอบรมต่ำง ๆ กองกำรศึกษำ บริ หำรกำรศึกษำ
50,000
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่ องกับกำรปฎิบตั ิรำชกำรที่ไม่เข้ำ
ลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ

เงินนอกงบประมำณ

กำหนด

วิธีจัดหำ

ส่ งมอบ
(วัน)

หมำยเหตุ

ประเภท

จำนวน
(บำท)

-

-

เฉพำะเจำะจง 15 วัน จัดหำตำมควำมจำเป็ นตลอดทั้งปี

-

-

เฉพำะเจำะจง 5 วัน จัดหำตำมควำมจำเป็ นตลอดทั้งปี

-

-

เฉพำะเจำะจง 5 วัน จัดหำตำมควำมจำเป็ นตลอดทั้งปี

-

-

เฉพำะเจำะจง 30 วัน จัดหำตำมควำมจำเป็ นตลอดทั้งปี

แบบ ผด. 2
แผนกำรจัดหำพัสดุ ประจำปี งบประมำณ พ.ศ. 2562
องค์ กำรบริหำรส่ วนตำบลนำทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหำสำรคำม
ลำดั
บ
ที่

ช่ วงเวลำ
ที่ต้องเริ่ม
จัดทำ

รำยกำร / จำนวน / (หน่ วยงำน)

หน่ วยงำน
เจ้ ำของเงิน

เงินงบประมำณ
แผนงำน/งำน/
โครงกำร

ค่ ำใช้ สอย
กองกำรศึกษำ บริ หำรกำรศึกษำ
17 ม.ค.62-ก.ย.62 ค่ำจ้ำงเหมำบุคคลภำยนอก
-ค่ำจ้ำเหมำบริ กำรบุคคลภำยนอกผูด้ ูแลเด็กเล็ก
ศูนย์พฒั นำเด็กเล็กบ้ำนนำทอง

จำนวน
(บำท)

เงินนอกงบประมำณ

กำหนด

วิธีจัดหำ

ส่ งมอบ
(วัน)

หมำยเหตุ

ประเภท

จำนวน
(บำท)

216,000

-

-

เฉพำะเจำะจง 5 วัน จัดหำตำมควำมจำเป็ นตลอดทั้งปี

50,000
280,000

-

-

เฉพำะเจำะจง 5 วัน จัดหำตำมควำมจำเป็ นตลอดทั้งปี

-

-

เฉพำะเจำะจง 5 วัน

จัดหำตำมควำมจำเป็ น

เฉพำะเจำะจง 5 วัน

จัดหำตำมควำมจำเป็ น

เฉพำะเจำะจง 5 วัน

จัดหำตำมควำมจำเป็ นป

เฉพำะเจำะจง 5 วัน

จัดหำตำมควำมจำเป็ น

เฉพำะเจำะจง 5 วัน

จัดหำตำมควำมจำเป็ น

ค่ำใช้ สอย

รำยจ่ ำยเพื่อให้ ได้มำซึ่ งบริ กำร
18 ม.ค.62-ก.ย.62 ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร
19 ม.ค.62-ก.ย.62 -โครงกำรจัดกิจกรรมพัฒนำด้ำนวิชำกำรและ
กิจกรรมหลักสู ตร
Jan-62 1.โครงกำรวันเด็กแห่งชำติ
เด็กเล็ก ศพด.บ้ำนนำทอง
Feb-62 2.โครงกำรแข่งกีฬำศูนย์พฒั นำเด็กเล็ก
พ.ค.62-ก.ค.623.โครงกำรทัศนศึกษำ ศูนย์พฒั นำเด็กเล็ก
ม.ค.62-ก.ย.62 4.โครงกำรประชุมผูป้ กครองนักเรี ยน

กองกำรศึกษำ บริ หำรกำรศึกษำ
กองกำรศึกษำ บริ หำรกำรศึกษำ
กองกำรศึกษำ บริ หำรกำรศึกษำ
กองกำรศึกษำ
กองกำรศึกษำ
กองกำรศึกษำ
กองกำรศึกษำ
กองกำรศึกษำ

บริ หำรกำรศึกษำ
บริ หำรกำรศึกษำ
บริ หำรกำรศึกษำ
บริ หำรกำรศึกษำ
บริ หำรกำรศึกษำ

เฉพำะเจำะจง 5 วัน จัดหำตำมควำมจำเป็ นตลอดทั้งปี

แบบ ผด. 2

แผนกำรจัดหำพัสดุ ประจำปี งบประมำณ พ.ศ. 2562
องค์ กำรบริหำรส่ วนตำบลนำทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหำสำรคำม
ลำดั
บ
ที่

20

21
22

23

ช่ วงเวลำ
ที่ต้องเริ่ม
จัดทำ

รำยกำร / จำนวน / (หน่ วยงำน)

หน่ วยงำน
เจ้ ำของเงิน

เงินงบประมำณ
แผนงำน/งำน/
โครงกำร

ค่ ำใช้ สอย
สำธำรณสุ ข สำธำรณสุ ข
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่ องกับกำรปฎิบตั ิรำชกำรที่ไม่เข้ำ
ลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ
ต.ค.61-ก.ย.62 1.โครงกำรดำเนิ นงำนและบริ กำรระบบกำรแพทย์ สำธำรณสุ ข สำธำรณสุ ข
ฉุกเฉิ นตำบลนำทอง 2562
หมวดค่ ำใช้ สอย
ม.ค.62-ก.ย.62 4.โครงกำรรณรงค์ป้องกันและกำจัดโรคพิษสุ นขั บ้ำสำธำรณสุ ข สำธำรณสุ ข
ค่ำวัคซี น ค้เข็มฉี ดยำ ค่ำสำรวจจำนวนสุ นขั และแมว
ม.ค.62-ก.ย.62 5.โครงกำรรณรงค์ลดขยะมูลฝอยครัวเรื อนแบบ สำธำรณสุ ข สำธำรณสุ ข
บรู ณำกำร
-ค่ำตอบแทนวิทยำกร ค่ำอำหำรว่ำง ค่ำเครื่ องดื่มฯลฯ
ค่ ำใช้ สอย
สวัสดิกำรฯ สั งคมสงเครำะห์
ต.ค.61-ก.ย.62 รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่ งบริ กำร
สวัสดิกำรฯ สังคมสงเครำะห์
-ค่ำลงทะเบียนในกำรฝึ กอบรม สัมมนำต่ำง ๆ

เงินนอกงบประมำณ

จำนวน
(บำท)

กำหนด

วิธีจัดหำ

ส่ งมอบ
(วัน)

หมำยเหตุ

ประเภท

จำนวน
(บำท)

364,400

-

-

เฉพำะเจำะจง 30 วัน จัดหำตำมควำมจำเป็ นตลอดทั้งปี

40,000

-

-

เฉพำะเจำะจง 30 วัน จัดหำตำมควำมจำเป็ นตลอดทั้งปี

85,000

-

-

เฉพำะเจำะจง 30 วัน จัดหำตำมควำมจำเป็ นตลอดทั้งปี

65,000
40,000

-

-

เฉพำะเจำะจง 30 วัน จัดหำตำมควำมจำเป็ นตลอดทั้งปี

489,400

แบบ ผด. 2

แผนกำรจัดหำพัสดุ ประจำปี งบประมำณ พ.ศ. 2562
องค์ กำรบริหำรส่ วนตำบลนำทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหำสำรคำม
ลำดั
บ
ที่

ช่ วงเวลำ
ที่ต้องเริ่ม
จัดทำ

รำยกำร / จำนวน / (หน่ วยงำน)

หน่ วยงำน
เจ้ ำของเงิน

เงินงบประมำณ
แผนงำน/งำน/
โครงกำร

เงินนอกงบประมำณ

จำนวน
(บำท)

ประเภท

จำนวน
(บำท)

กำหนด

วิธีจัดหำ

ส่ งมอบ
(วัน)

หมำยเหตุ

รำยจ่ ำยเกีย่ วเนื่ องกับกำรปฎิบัตริ ำชกำรที่ไม่ เข้ ำ สำธำรณสุ ข
ลักษณะรำยจ่ ำยหมวดอื่น ๆ
สำธำรณสุ ข
24 ม.ค.62-ก.ย.62 1.ค่ำใช้จ่ำยเดินทำงไปรำชกำร ต่ำง ๆ

สำธำรณสุ ข

25,000

สำธำรณสุ ข

25,000

-

-

เฉพำะเจำะจง 30 วัน จัดหำตำมควำมจำเป็ นตลอดทั้งปี

ค่ ำใช้ สอย
สวัสดิกำรฯ
รำยจ่ ำยเพื่อให้ ได้มำซึ่ งบริ กำร
25 ต.ค.61-ก.ย.62 -ค่ำลงทะเบียนในกำรประชุม ฝึ กอบรม และ
สวัสดิกำรฯ
สัมนำต่ำง ๆ
รำยจ่ ำยเกีย่ วเนื่ องกับกำรปฎิบัตริ ำชกำรที่ไม่ เข้ ำ กองช่ ำง
ลักษณะรำยจ่ ำยหมวดอื่น ๆ
26 ม.ค.62-ก.ย.62 1.ค่ำใช้จ่ำยเดินทำงไปรำชกำรต่ำงๆ
กองช่ำง
27 ม.ค.62-ก.ย.62 โครงกำรจ้ำงเหมำบริ กำรบุคคลภำยนอก
กองช่ำง
ค่ ำใช้ สอย
กองช่ ำง
รำยจ่ ำยเกีย่ วเนื่ องกับกำรปฎิบัตริ ำชกำรที่ไม่ เข้ ำ
ลักษณะรำยจ่ ำยหมวดอื่น ๆ

สังคมสงเครำะห์
สังคมสงเครำะห์

208,000
50,000
50,000

-

-

เฉพำะเจำะจง 30 วัน

เคหะและชุ มชน

50,000

เคหะและชุมชน
เคหะและชุมชน
เคหะและชุ มชน

50,000
108,000
550,000

-

-

เฉพำะเจำะจง 30 วัน จัดหำตำมควำมจำเป็ นตลอดทั้งปี

รอกำรจัดสรรตลอดทั้งปี

เฉพำะเจำะจง 30 วัน จัดหำตำมควำมจำเป็ นตลอดทั้งปี

แบบ ผด. 2

แผนกำรจัดหำพัสดุ ประจำปี งบประมำณ พ.ศ. 2562
องค์ กำรบริหำรส่ วนตำบลนำทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหำสำรคำม
ลำดั
บ
ที่

ช่ วงเวลำ
ที่ต้องเริ่ม
จัดทำ

รำยกำร / จำนวน / (หน่ วยงำน)

28 ม.ค.62-ก.ย.62 ค่ำใช้จ่ำยในกำรทิ้งขยะ

29
30
31
32
33

หน่ วยงำน
เจ้ ำของเงิน

เงินงบประมำณ
แผนงำน/งำน/
โครงกำร

เคหะและชุมชนเคหะและชุมชน

ค่ ำใช้ สอย
เคหะและชุ มชน
รำยจ่ ำยเกีย่ วเนื่ องกับกำรปฎิบัตริ ำชกำรที่ไม่ เข้ ำ
ลักษณะรำยจ่ ำยหมวดอื่น ๆ
ม.ค.62-ก.ย.62 โครงกำรเด็กไทยใส่ ใจควำมสะอำด
กองช่ำง
Dec-61 โครงกำรมหกรรมของดีตำบลนำทองสู่ มหกรรม กองช่ำง
ของดีเมืองเชียงยืน
ม.ค.62-ก.ย.62 โครงกำรส่ งเสริ มอำชีพผูส้ ู งอำยุและผูพ้ ิกำร
สำนักปลัด
ม.ค.62-ก.ย.62 โครงกำรส่ งเสริ มอำชีพระยะสั้น
สำนักปลัด
ค่ ำใช้ สอย
Dec-61 โครงกำรจัดงำนประเพณี ของดีเมืองเชียงยืน
สำนักปลัด
-เพื่อจ่ำยเป็ นเงินอุดหนุนที่ทำกำรปกครอง
อำเภอเชียงยืนในโครงกำรประเพณี ของดีเมือง
เชียงยืน ปี งบประมำณ 2562

เงินนอกงบประมำณ

จำนวน
(บำท)

550,000

กำหนด

วิธีจัดหำ

ส่ งมอบ
(วัน)

หมำยเหตุ

ประเภท

จำนวน
(บำท)

-

-

เฉพำะเจำะจง 30 วัน จัดหำตำมควำมจำเป็ นตลอดทั้งปี

ควำมเข้ มแข็ง

170,000

ควำมเข้มแข็ง
ควำมเข้มแข็ง
ควำมเข้มแข็ง

20,000
100,000

-

-

เฉพำะเจำะจง 30 วัน

รอกำรจัดสรรงบประมำณ

เฉพำะเจำะจง 5 วัน

รอกำรจัดสรรงบประมำณ

ควำมเข้มแข็ง
ควำมเข้มแข็ง

25,000
25,000

-

-

เฉพำะเจำะจง 5 วัน

รอกำรจัดสรรงบประมำณ

เฉพำะเจำะจง 5 วัน

รอกำรจัดสรรงบประมำณ

ควำมเข้มแข็ง

30,000

-

-

เฉพำะเจำะจง 5 วัน

รอกำรจัดสรรงบประมำณ

แบบ ผด. 2
แผนกำรจัดหำพัสดุ ประจำปี งบประมำณ พ.ศ. 2562

องค์ กำรบริหำรส่ วนตำบลนำทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหำสำรคำม
ลำดั
บ
ที่

34
35
36
37
38

39
40

ช่ วงเวลำ
ที่ต้องเริ่ม
จัดทำ

รำยกำร / จำนวน / (หน่ วยงำน)

หน่ วยงำน
เจ้ ำของเงิน

เงินงบประมำณ

เงินนอกงบประมำณ

แผนงำน/งำน/
จำนวน ประเภท
โครงกำร
(บำท)
สำนักปลัด ศำสนำวัฒนธรรมฯ 220,000

ค่ ำใช้ สอย
ม.ค.62-ก.ย.62 รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่ องกับกำรปฏิบตั ิรำชกำรที่ไม่เข้ำ
ลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่น ๆ
ต.ค.61-ก.ย.62 1.ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกิจกรรมในวันสำคัญทำง สำนักปลัด
ศำสนำ
ม.ค.62-ก.ย.62 2.ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำนประเพณี ทอ้ งถิ่น
กองกำรศึกษำ
ม.ค.62-ก.ย.62 3.โครงกำรอบรมคุณธรรม (กำรปฎิบตั ิธรรม- กองกำรศึกษำ
วิปัสนำกรรมฐำน)
ม.ค.62-ก.ย.62 4.โครงกำรอบรมคุณธรรมจริ ยธรรม
กองกำรศึกษำ
(ปฎิบตั ิธรรมถวำยเป็ นพุทธบูชำครั้งที่ 10 )
ค่ ำใช้ สอย
กองกำรศึกษำ
ม.ค.62-ก.ย.62 รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่ องกับกำรปฏิบตั ิรำชกำรที่ไม่เข้ำ
ลักษณะรำยจ่ำยอื่นหมวดอื่น ๆ
ม.ค.62-ก.ย.62 1.ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำต้ำนยำเสพติดกองกำรศึกษำ

จำนวน
(บำท)

กำหนด

วิธีจัดหำ

ส่ งมอบ
(วัน)

หมำยเหตุ

ศำสนำวัฒนธรรมฯ

220,000

-

-

เฉพำะเจำะจง 30 วัน จัดหำตำมควำมจำเป็ นตลอดทั้งปี

ศำสนำวัฒนธรรมฯ

40,000

-

-

เฉพำะเจำะจง 5 วัน

รอกำรจัดสรรงบประมำณ

ศำสนำวัฒนธรรมฯ

-

-

เฉพำะเจำะจง 5 วัน

รอกำรจัดสรรงบประมำณ

ศำสนำวัฒนธรรมฯ

100,000
40,000

เฉพำะเจำะจง 5 วัน

รอกำรจัดสรรงบประมำณ

ศำสนำวัฒนธรรมฯ

40,000

-

-

เฉพำะเจำะจง 5 วัน

รอกำรจัดสรรงบประมำณ

กีฬำและนันทนำกำร

150,000

กีฬำและนันทนำกำร

150,000

-

-

เฉพำะเจำะจง 5 วัน

รอกำรจัดสรรงบประมำณ

แบบ ผด. 2
แผนกำรจัดหำพัสดุ ประจำปี งบประมำณ พ.ศ. 2562
องค์ กำรบริหำรส่ วนตำบลนำทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหำสำรคำม

ลำดั
บ
ที่

ช่ วงเวลำ

รำยกำร / จำนวน / (หน่ วยงำน)
ที่ต้องเริ่ม
จัดทำ ค่ ำใช้ สอย

หน่ วยงำน
เจ้ ำของเงิน
ส่ วนเกษตร
ส่ วนเกษตร

41 ม.ค.62-ก.ย.62 รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่ งบริ กำร
-ค่ำลงทะเบียน ในกำรประชุมอบรมสัมมนำต่ำง ๆ
รำยจ่ ำยเกีย่ วเนื่ องกับกำรปฎิบัตริ ำชกำรที่ไม่ เข้ ำ ส่ วนเกษตร
ลักษณะรำจ่ ำยหมวดอื่น
ส่ วนเกษตร
42 ม.ค.62-ก.ย.62 ค่ำใช้จ่ำยเดินทำงไปรำชกำร ต่ำง ๆ
ส่ วนเกษตร
43 ม.ค.62-ก.ย.62 โครงกำรปล่อยปลำเฉลิมพระเกียรติและ
ถวำยเป็ นพระรำชกุศล
43 ม.ค.62-ก.ย.62 โครงกำรปลูกป่ ำเฉลิมพระเกียรติ
ส่ วนเกษตร
44 ม.ค.62-ก.ย.62 โครงกำรส่งเสริ มกำรท่องเที่ยวเชิงเกษตรแบบบูรณำกำร ส่ วนเกษตร
45 ม.ค.62-ก.ย.62 โครงกำรส่ งเสริ มเศรษฐกิจพอเพียงตำบลนำทอง ส่ วนเกษตร
-ค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนิ นโครงกำรส่ งเสริ มเศรษฐกิจพอเพียงตำบลนำทอง

เงินงบประมำณ

เงินนอกงบประมำณ

กำหนด

วิธีจัดหำ
แผนงำน/งำน/
ส่ โครงกำร
วนเกษตร

ส่ วนเกษตร

จำนวน ประเภท
(บำท)
150,000

จำนวน
(บำท)

หมำยเหตุ
ส่ งมอบ
(วัน)

35,000

-

-

เฉพำะเจำะจง 5 วัน

ส่ วนเกษตร
ส่ วนเกษตร

5,000
30,000

-

-

เฉพำะเจำะจง 30 วัน จัดหำตำมควำมจำเป็ นตลอดทั้งปี
เฉพำะเจำะจง 6 วัน

รอกำรจัดสรรงบประมำณ

ส่ วนเกษตร
ส่ วนเกษตร
ส่ วนเกษตร

15,000
20,000
50,000

-

-

เฉพำะเจำะจง 5 วัน

รอกำรจัดสรรงบประมำณ

เฉพำะเจำะจง 5 วัน

รอกำรจัดสรรงบประมำณ

เฉพำะเจำะจง 5 วัน

รอกำรจัดสรรงบประมำณ

รอกำรจัดสรรงบประมำณ

ส่ วนเกษตร

แบบ ผด.2
แผนกำรจัดหำพัสดุ ประจำปี งบประมำณ พ.ศ. 2562
องค์ กำรบริหำรส่ วนตำบลนำทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหำสำรคำม

ลำดั
บ
ที่

1
2
3
4

5

6

ช่ วงเวลำ
ที่ต้องเริ่ม
จัดทำ

รำยกำร / จำนวน / (หน่ วยงำน)

หมวดค่ ำวัสดุ
ต.ค.61-ก.ย.62 วัสดุสำนักงำน
-ค่ำจัดซื้ อวัสดุสำนักงำนต่ำง ๆ
ต.ค.61-ก.ย.62 วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว
-ค่ำวัสดุงำนบ้ำนงำนครัวต่ำง ๆ
ต.ค.61-ก.ย.62 วัสดุเชื่ อเพลิงและหล่อลื่น
-ค่ำวัสดุน้ ำมัน หล่อลื่นต่ำง ๆ
ต.ค.61-ก.ย.62 วัสดุคอมพิวเตอร์
-ค่ำวัสดุคอมพิวเตอร์ ตำ่ ง ๆ รวมถึงอุปกรณ์ที่
เกี่ยวเนื่ องกับคอมพิวเตอร์
หมวดค่ ำวัสดุ
ต.ค.61-ก.ย.62 วัสดุสำนักงำน
-ค่ำวัสดุสำนักงำนต่ำง ๆในส่ วนงำนกำรเงิน
หมวดค่ ำวัสดุคอมพิวเตอร์
ต.ค.61-ก.ย.62 -ค่ำวัสดุคอมพิวเตอร์

หน่ วยงำน
เจ้ ำของเงิน

เงินงบประมำณ
แผนงำน/งำน/
โครงกำร

เงินนอกงบประมำณ

จำนวน
(บำท)

ประเภท

จำนวน
(บำท)

กำหนด

วิธีจัดหำ

ส่ งมอบ
(วัน)

หมำยเหตุ

สำนักปลัด บริ หำรงำนทัว่ ไป
สำนักปลัด บริ หำรงำนทัว่ ไป

740,000
250,000

-

-

เฉพำะเจำะจง 15 วัน จัดหำตำมควำมจำเป็ นตลอดทั้งปี

สำนักปลัด บริ หำรงำนทัว่ ไป

40,000

-

-

เฉพำะเจำะจง 15 วัน จัดหำตำมควำมจำเป็ นตลอดทั้งปี

สำนักปลัด บริ หำรงำนทัว่ ไป

150,000

-

-

เฉพำะเจำะจง 15 วัน จัดหำตำมควำมจำเป็ นตลอดทั้งปี

สำนักปลัด บริ หำรงำนทัว่ ไป

300,000

-

-

เฉพำะเจำะจง 15 วัน จัดหำตำมควำมจำเป็ นตลอดทั้งปี

กองคลัง
กองคลัง

บริ หำรงำนคลัง
บริ หำรงำนคลัง

100,000
50,000

-

-

เฉพำะเจำะจง 15 วัน จัดหำตำมควำมจำเป็ นตลอดทั้งปี

กองคลัง
กองคลัง

บริ หำรงำนคลัง
บริ หำรงำนคลัง

50,000
50,000

-

-

เฉพำะเจำะจง 15 วัน จัดหำตำมควำมจำเป็ นตลอดทั้งปี

แบบ ผด. 2
แผนกำรจัดหำพัสดุ ประจำปี งบประมำณ พ.ศ. 2562
องค์ กำรบริหำรส่ วนตำบลนำทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหำสำรคำม

ลำดั
บ
ที่

ช่ วงเวลำ
ที่ต้องเริ่ม
จัดทำ

รำยกำร / จำนวน / (หน่ วยงำน)

หน่ วยงำน
เจ้ ำของเงิน

เงินงบประมำณ
แผนงำน/งำน/
โครงกำร

7 ต.ค.61-ก.ย.62 ค่ำวัสดุ
ควำมสงบภำยในควำมสงบภำยใน
ต.ค.61-ก.ย.62 วัสดุเชื่ อเพลิงและหล่ออื่น
ควำมสงบภำยในควำมสงบภำยใน
ค่ ำวัสดุ
กองกำรศึกษำ บริ หำรกำรศึกษำ
กองกำรศึกษำ บริ หำรกำรศึกษำ
8 ต.ค.61-ก.ย.62 วัสดุสำนักงำน
9 ต.ค.61-ก.ย.62 วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว
กองกำรศึกษำ บริ หำรกำรศึกษำ
กองกำรศึกษำ บริ หำรกำรศึกษำ
10 ต.ค.61-ก.ย.62 วัสดุคอมพิวเตอร์
กองกำรศึกษำ บริ หำรกำรศึกษำ
11 ต.ค.61-ก.ย.62 วัสดุเครื่ องดับเพลิง
12 ต.ค.61-ก.พ.62วัสดุอื่น
กองกำรศึกษำ บริ หำรกำรศึกษำ
-ติดตั้งมิเตอร์ ไฟฟ้ำและเชื่ อมระบบใช้ไฟฟ้ำ
ศูนย์พฒั นำเด็กเล็กบ้ำนนำทอง
ค่ ำวัสดุ
กองกำรศึกษำ บริ หำรกำรศึกษำ
กองกำรศึกษำ บริ หำรกำรศึกษำ
13 ต.ค.61-ก.ย.62 ค่ำอำหำรเสริ ม (นม) โรงเรี ยน
กองกำรศึกษำ บริ หำรกำรศึกษำ
14 ต.ค.61-ก.ย.62 ค่ำอำหำรเสริ ม (นม) ศพด.
ค่ ำวัสดุ
สำธำรณสุ ข สำธำรณสุ ข
สำธำรณสุ ข สำธำรณสุ ข
15 ต.ค.61-ก.ย.62 วัสดุเชื้ อเพลิงและหล่อลื่น
-ค่ำวัสดุน้ ำมันเชื่ อเพลิงต่ำง ๆ เครื องพนหมอกควัน

จำนวน
(บำท)

50,000
50,000
137,000
30,000
60,000
30,000
2,000
15,000

768,397
586,358
182,039
398,200
250,000

เงินนอกงบประมำณ

กำหนด

วิธีจัดหำ

จำนวน
(บำท)

-

-

เฉพำะเจำะจง 15 วัน จัดหำตำมควำมจำเป็ นตลอดทั้งปี

-

-

เฉพำะเจำะจง 15 วัน จัดหำตำมควำมจำเป็ นตลอดทั้งปี

-

-

เฉพำะเจำะจง 15 วัน จัดหำตำมควำมจำเป็ นตลอดทั้งปี

-

-

เฉพำะเจำะจง 15 วัน จัดหำตำมควำมจำเป็ นตลอดทั้งปี

.

แผนกำรจัดหำพัสดุ ประจำปี งบประมำณ พ.ศ. 2562
องค์ กำรบริหำรส่ วนตำบลนำทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหำสำรคำม

ส่ งมอบ
(วัน)

หมำยเหตุ

ประเภท

เฉพำะเจำะจง 15 วัน จัดหำตำมควำมจำเป็ นตลอดทั้งปี

เฉพำะเจำะจง 15 วัน จัดหำตำมควำมจำเป็ นตลอดทั้งปี
เฉพำะเจำะจง 15 วัน จัดหำตำมควำมจำเป็ นตลอดทั้งปี
เฉพำะเจำะจง 15 วัน จัดหำตำมควำมจำเป็ นตลอดทั้งปี
เฉพำะเจำะจง 15 วัน จัดหำตำมควำมจำเป็ นตลอดทั้งปี

เฉพำะเจำะจง 15 วัน จัดหำตำมควำมจำเป็ นตลอดทั้งปี

แผน ผด.2

ลำดั
บ
ที่

16

17
18
19

20

ช่ วงเวลำ
ที่ต้องเริ่ม
จัดทำ

รำยกำร / จำนวน / (หน่ วยงำน)

หน่ วยงำน
เจ้ ำของเงิน

เงินงบประมำณ
แผนงำน/งำน/
โครงกำร

ค่ ำวัสดุ
สำธำรณสุ ข สำธำรณสุ ข
วัสดุวิทยำศำสตร์ หรื อกำรแพทย์
สำธำรณสุ ข สำธำรณสุ ข
ม.ค.62-ก.ย.62 1.ค่ำจัดซื้ อวัสดุวิทยำศำสตร์ แยกเป็ นน้ ำยำเคมี สำธำรณสุ ข สำธำรณสุ ข
พ่นหมอกครัวกำจัดยุง จำนวน 52 ขวด ลิตรล่ะ
1,200 บำท
ม.ค.62-ก.ย.62 2.ทรำยอะเบท จำนวน 33 ถัง ๆ ละ 2,600 บำท สำธำรณสุ ข สำธำรณสุ ข
ค่ ำวัสดุ
เคหะและชุ มชน เคหะและชุ มชน
ม.ค.62-ก.ย.62 1.วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ
กองช่ ำง เคหะและชุมชน
-ค่ำวัสดุไฟฟ้ำต่ำง ๆ
ม.ค.62-ก.ย.62 2.วัสดุก่อสร้ ำง
กองช่ำง เคหะและชุมชน
-ค่ำจัดซื้ อวัสดุก่อสร้ ำงต่ำง ๆ
ค่ ำวัสดุ
กองกำรศึกษำ ศำสนำวัฒนธรรมฯ
ม.ค.62-ก.ย.62 วัสดุกีฬำ
กองกำรศึกษำ ศำสนำวัฒนธรรมฯ
-ค่ำจัดซื้ อวัสดุงำนกีฬำต่ำง ๆ

เงินนอกงบประมำณ

จำนวน
(บำท)

กำหนด

วิธีจัดหำ

จำนวน
(บำท)

-

-

เฉพำะเจำะจง 15 วัน จัดหำตำมควำมจำเป็ นตลอดทั้งปี

-

-

เฉพำะเจำะจง 15 วัน จัดหำตำมควำมจำเป็ นตลอดทั้งปี

-

เฉพำะเจำะจง 15 วัน จัดหำตำมควำมจำเป็ นตลอดทั้งปี

100,000

-

90,000
90,000

-

-

เฉพำะเจำะจง 15 วัน จัดหำตำมควำมจำเป็ นตลอดทั้งปี

398,200
148,200
62,400

85,800
250,000
150,000

ส่ งมอบ
(วัน)

หมำยเหตุ

ประเภท

เฉพำะเจำะจง 15 วัน จัดหำตำมควำมจำเป็ นตลอดทั้งปี

แผน ผด.2
แผนกำรจัดหำพัสดุ ประจำปี งบประมำณ พ.ศ. 2562
องค์ กำรบริหำรส่ วนตำบลนำทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหำสำรคำม

ลำดั
บ
ที่

20

1
2

3

4

ช่ วงเวลำ
ที่ต้องเริ่ม
จัดทำ

รำยกำร / จำนวน / (หน่ วยงำน)

หน่ วยงำน
เจ้ ำของเงิน

เงินงบประมำณ
แผนงำน/งำน/
โครงกำร

ค่ ำวัสดุ
ส่ วนเกษตร ส่ วนเกษตร
ม.ค.62-ก.ย.62 วัสดุกำรเกษตร
ส่ วนเกษตร ส่ วนเกษตร
-ค่ำจัดซื้ อวัสดุทำงกำรเกษตรต่ำง ๆ
หมวดค่ ำใช้ สอย
ค่ ำบำรุ งรั กษำและซ่ อมแซม
สำนักปลัด บริ หำรงำนทัว่ ไป
ต.ค.61-ก.ย.62 -ค่ำบำรุ งรักษำซ่อมแซมปรับปรุ งครุ ภณั ฑ์ตำ่ ง ๆ
ค่ ำบำรุ งรั กษำและซ่ อมแซม
ควำมสงบภำยใน บริ หำรงำนทัว่ ไป
ต.ค.61-ก.ย.62 -ค่ำช้ำจ่ำยในกำรปรับปรุ งบำรุ งรักษำซ่อมแซม
ครุ ภณั ฑ์ ต่ำง ๆ
ค่ ำบำรุ งรั กษำและซ่ อมแซม
กองกำรศึกษำ บริ หำรกำรศึกษำ
ต.ค.61-ก.ย.62 -ค่ำปรับปรุ ง ซ่อมแซมบำรุ งรักษำ ครุ ภณั ฑ์
ศูนย์พฒั นำเด็กเล็ก
ค่ ำบำรุ งรั กษำและปรั บปรุ งครุ ภณ
ั ฑ์
สำธำรณสุ ข สำธำรณสุ ข
ต.ค.61-ก.ย.62 โครงกำรบำรุ งรักษำและปรับปรุ งรถบรรทุกขยะ สำธำรณสุ ข สำธำรณสุ ข
-ค่ำบำรุ งรักษำและปรับปรุ งรถบรรทุกขยะ

เงินนอกงบประมำณ

จำนวน
(บำท)

กำหนด

วิธีจัดหำ

ส่ งมอบ
(วัน)

หมำยเหตุ

ประเภท

จำนวน
(บำท)

10,000
10,000

-

-

เฉพำะเจำะจง 15 วัน จัดหำตำมควำมจำเป็ นตลอดทั้งปี

200,000

-

-

เฉพำะเจำะจง 15 วัน จัดหำตำมควำมจำเป็ นตลอดทั้งปี

10,000

-

-

เฉพำะเจำะจง 15 วัน จัดหำตำมควำมจำเป็ นตลอดทั้งปี

30,000

-

-

เฉพำะเจำะจง 15 วัน จัดหำตำมควำมจำเป็ นตลอดทั้งปี

200,000
200,000

-

-

เฉพำะเจำะจง 15 วัน จัดหำตำมควำมจำเป็ นตลอดทั้งปี

แผน ผด.2
แผนกำรจัดหำพัสดุ ประจำปี งบประมำณ พ.ศ. 2562
องค์ กำรบริหำรส่ วนตำบลนำทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหำสำรคำม
ลำดั
บ

ช่ วงเวลำ

รำยกำร / จำนวน / (หน่ วยงำน)

หน่ วยงำน
เจ้ ำของเงิน

เงินงบประมำณ

เงินนอกงบประมำณ

กำหนด

วิธีจัดหำ

หมำยเหตุ

ที่

1
2
3

4
5

ที่ต้องเริ่ม
จัดทำ

รำยกำร / จำนวน / (หน่ วยงำน)

หน่ วยงำน
เจ้ ำของเงิน

ค่ ำสำธำณูปโภค
สำนักปลัด
ต.ค.61-ม.ค.62ค่ำไฟฟ้ำ
สำนักปลัด
-ค่ำไฟฟ้ำที่ทำกำรองค์กำรบริ หำรส่ วนตำบลนำทอง
ต.ค.61-ม.ค.62ค่ำน้ ำประปำ ค่ำน้ ำบำดำล
สำนักปลัด
ต.ค.61-ม.ค.62ค่ำบริ กำรโทรศัพท์
สำนักปลัด
-ค่ำบริ กำรคู่สำยโทรศัพท์ รวมถึงค่ำธรรมเนี ยม
ต่ำง ๆในกำรปรับปรุ งเพิ่มหหมำยเลข ปั งปรุ งกำร
เชื่ อมต่อสัญญำณ
ต.ค.61-ม.ค.62ค่ำบริ กำรไปรษณี ย ์
สำนักปลัด
-ค่ำบริ กำรจัดส่ งไปรษณี ยต์ ำ่ ง ๆ
ต.ค.61-ม.ค.62ค่ำบริ กำรสื่ อสำรและโทรคมนำคม
สำนักปลัด
-ค่ำบริ กำรเชื่ อมต่อสัญญำณอินเตอร์ เน็ต รวมถึง
ค่ำธรรมเนี ยมต่ำง ๆที่เกี่ยวข้อง

แผนงำน/งำน/
โครงกำร

จำนวน
(บำท)

ประเภท

จำนวน
(บำท)

วิธีจัดหำ

ส่ งมอบ
(วัน)

หมำยเหตุ

บริ หำรงำนทั่วไป
บริ หำรงำนทัว่ ไป

410,000
300,000

-

-

เฉพำะเจำะจง 30 วัน จัดหำตำมควำมจำเป็ นตลอดทั้งปี

บริ หำรงำนทัว่ ไป
บริ หำรงำนทัว่ ไป

10,000
40,000

-

-

เฉพำะเจำะจง 30 วัน จัดหำตำมควำมจำเป็ นตลอดทั้งปี

บริ หำรงำนทัว่ ไป

20,000

-

-

เฉพำะเจำะจง 30 วัน จัดหำตำมควำมจำเป็ นตลอดทั้งปี

บริ หำรงำนทัว่ ไป

40,000

-

-

เฉพำะเจำะจง 30 วัน จัดหำตำมควำมจำเป็ นตลอดทั้งปี

เฉพำะเจำะจง 30 วัน จัดหำตำมควำมจำเป็ นตลอดทั้งปี

แผน ผด.2
แผนกำรจัดหำพัสดุ ประจำปี งบประมำณ พ.ศ. 2562
องค์ กำรบริหำรส่ วนตำบลนำทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหำสำรคำม
ลำดั
บ

ช่ วงเวลำ

รำยกำร / จำนวน / (หน่ วยงำน)

หน่ วยงำน
เจ้ ำของเงิน

เงินงบประมำณ

เงินนอกงบประมำณ

กำหนด

วิธีจัดหำ

หมำยเหตุ

ที่

6

7

8

9

ที่ต้องเริ่ม
จัดทำ

รำยกำร / จำนวน / (หน่ วยงำน)

หน่ วยงำน
เจ้ ำของเงิน

ค่ ำครุ ภณ
ั ฑ์
สำนักปลัด
ครุ ภณ
ั ฑ์ สำนักงำน
ม.ค.62-เม.ย.62โครงกำรจัดซื้ อเครื่ องปรับอำกำศพร้ อมติดตั้ง
สำนักปลัด
-จัดซื้ อเครื่ องปรับอำกำศแบบแยกส่ วน ชนิ ดอขวน
หรื้ อตั้งพื้น (ขนำด50,000บีทีย)ู จำนวน 4 เครื่ อง
ขนำด 36000 บทียู จำนวน 1 เครื่ องสำหรับ
ห้องประชุม
Jan-62 โครงกำรจัดซื้ อเครื่ องเสี ยงห้องประชุม
สำนักปลัด
-ค่ำจัดซื้ อเครื่ องเสี ยง ลำโพง พร้ อมวำงระบบติดตั้ง
จำนวน 1 ชุดสำหรับห้องประชุม
ม.ค.62-ก.ค.62โครงกำรจัดซื้ อเต้นท์ผำ้ ใบกิจกรรมกลำงแจ้ง
สำนักปลัด
-ค่ำจัดซื้ อเต้นท์ผำ้ ใบกิจกรรมกลำงแจ้ง ขนำด 4 X8 กองคลัง
เมตร ทรงโค้ง จำนวน 4 หลัง
Mar-62 โครงกำรจัดซื้ อโต๊ะพับสแตนเลสเอนกประสงค์ กองคลัง
-ค่ำจัดซื้ อโต๊ะพับสแตนเลสแท้ท้ งั ตัว ขำโต๊ะ หน้ำ
โต๊ะแผ่นสแตนเลส

แผนงำน/งำน/
โครงกำร

จำนวน
(บำท)

วิธีจัดหำ

ส่ งมอบ
(วัน)

หมำยเหตุ

ประเภท

จำนวน
(บำท)

บริ หำรงำนทัว่ ไป 275,000

-

-

เฉพำะเจำะจง 15 วัน จัดหำตำมควำมจำเป็ นตลอดทั้งปี

บริ หำรงำนทัว่ ไป

25,000

-

-

เฉพำะเจำะจง 15 วัน จัดหำตำมควำมจำเป็ นตลอดทั้งปี

บริ หำรงำนทัว่ ไป

72,000

-

-

เฉพำะเจำะจง 15 วัน จัดหำตำมควำมจำเป็ นตลอดทั้งปี

บริ หำรงำนทัว่ ไป

35,000

-

-

เฉพำะเจำะจง 15 วัน จัดหำตำมควำมจำเป็ นตลอดทั้งปี

บริ หำรงำนทัว่ ไป 1,695,000

แผน ผด.2
แผนกำรจัดหำพัสดุ ประจำปี งบประมำณ พ.ศ. 2562
องค์ กำรบริหำรส่ วนตำบลนำทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหำสำรคำม
ลำดั
บ

ช่ วงเวลำ

รำยกำร / จำนวน / (หน่ วยงำน)

หน่ วยงำน
เจ้ ำของเงิน

เงินงบประมำณ

เงินนอกงบประมำณ

กำหนด

วิธีจัดหำ

หมำยเหตุ

ที่

ที่ต้องเริ่ม
จัดทำ

รำยกำร / จำนวน / (หน่ วยงำน)

หน่ วยงำน
เจ้ ำของเงิน

ครุ ภณ
ั ฑ์ ยำนพำหนะและขนส่ ง
Feb-62 โครงกำรจัดซื้ อรถยนต์โดยสำรขนำด 12 ที่นงั่
สำนักปลัด
10
(ดีเซล) ปริ มำตรกระบอกสู บไม่ต่ำกว่ำ 2400ซี ซี
หรื อกำลังเครื่ องยนต์ สู งสุ ด ไม่ต่ำกว่ำ 90 กิโลวัตต์ สำนักปลัด
จำนวน 1 คัน
ค่ ำที่ดนิ และสิ่ งก่ อสร้ ำง
สำนักปลัด
11 ม.ค.62-ก.ค.62ค่ ำก่ อสร้ ำงสิ่ งสำธำรณูปกำร
โครงกำรก่อสร้ ำงบอร์ ดประชำสมพันธ์
สำนักปลัด
-เพื่อดำเนินกำรก่ อสร้ ำงบอร์ ดประชำสัมพันธ์
สำหรับติดประกำศแบบกระจกเลื่อนปิ ดล๊อคสอง
ชนิ ดประจำที่
รำยจ่ ำยอื่น
สำนักปลัด
Sep-62 โครงกำรสำรวจควำมพึงพอใจ
สำนักปลัด
12
-เพื่อจ่ำยป็ นค่ำจ้ำงควำมพึงพอใจในกำรให้บริ กำร
สำธำรณะสุ ขขององค์กำรบริ หำรส่ วนตำบลนำทอง

แผนงำน/งำน/
โครงกำร

จำนวน
(บำท)

บริ หำรงำนทัว่ ไป 1,288,000

วิธีจัดหำ

ประเภท

จำนวน
(บำท)

ส่ งมอบ
(วัน)

-

-

e-bidding 30 วัน

หมำยเหตุ

รอกำรจัดสรรงบประมำณ

บริ หำรงำนทั่วไป
บริ หำรงำนทัว่ ไป

91,500

-

-

เฉพำะเจำะจง 15 วัน จัดหำตำมควำมจำเป็ นตลอดทั้งปี

บริ หำรกำรศึกษำ

91,500

-

-

เฉพำะเจำะจง 15 วัน จัดหำตำมควำมจำเป็ นตลอดทั้งปี

บริ หำรกำรศึกษำ
บริ หำรกำรศึกษำ

30,000
30,000

-

-

เฉพำะเจำะจง 30 วัน จัดหำตำมควำมจำเป็ นตลอดทั้งปี

แผน ผด.2
แผนกำรจัดหำพัสดุ ประจำปี งบประมำณ พ.ศ. 2562
องค์ กำรบริหำรส่ วนตำบลนำทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหำสำรคำม
ลำดั
บ

ช่ วงเวลำ

รำยกำร / จำนวน / (หน่ วยงำน)

หน่ วยงำน
เจ้ ำของเงิน

เงินงบประมำณ

เงินนอกงบประมำณ

กำหนด

วิธีจัดหำ

หมำยเหตุ

ที่

ที่ต้องเริ่ม
จัดทำ

รำยกำร / จำนวน / (หน่ วยงำน)

หน่ วยงำน
เจ้ ำของเงิน

ครุ ภณ
ั ฑ์
กองคลัง
ครุ ภณ
ั ฑ์ สำนักงำน
กองคลัง
14 ม.ค.62-ก.ย.62 โครงกำรจัดซื้ อตูเ้ หล็ก
กองคลัง
-ค่ำจัดซื้ อตูเ้ หล็กแบบสองบำน จำนวน 2 ตู ้
ครุ ภณ
ั ฑ์ คอมพิวเตอร์
กองคลัง
15 Feb-62 โครงกำรจัดซื้ อเครื่ องพิมพ์
-ค่ ำจัดซื้ อเครื่ องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์ หรื อ ชนิด
LED สี แบบ Networtk จำนวน 2 เครื่ อง
ครุ ภณ
ั ฑ์
สำนักปลัด
สำนักปลัด
16 ม.ค.62-ก.ย.62 ครุ ภณั ฑ์กำรเกษตร
17 ม.ค.62-ก.ค.62โครงกำรจัดซื้ อเครื่ องพ่นยำแบบใช้แรงดันของ สำนักปลัด
เหลวชนิ ดติดตั้งพื้น
ครุ ภณ
ั ฑ์ ไฟฟ้ ำและวิทยุ
สำนักปลัด
18 ม.ค.62-ก.ย.62 โครงกำรจัดซื้ อวิทยุสื่อสำร
สำนักปลัด
-ค่ำจัดซื้ อครคื องรับ- ส่ งวิทยุชนิ ดประจำที่ ระบบ
VHF/FM ขนำดกำลังส่ ง 10 วัตต์

แผนงำน/งำน/
โครงกำร
บริหำรงำนคัลง

จำนวน
(บำท)

วิธีจัดหำ

จำนวน
(บำท)

บริ หำรงำนคัลง

31,000
31,000

-

-

เฉพำะเจำะจง 7 วัน

รอกำรจัดสรรงบประมำณ

บริ หำรงำนคลัง

20,000

-

-

เฉพำะเจำะจง 30 วัน

รอกำรจัดสรรงบประมำณ

ควำมสงบภำยใน

114,000
114,000
26,000

-

-

เฉพำะเจำะจง 30 วัน

รอกำรจัดสรรงบประมำณ

28,000
28,000

-

-

เฉพำะเจำะจง 30 วัน

บริหำรงำนคัลง

ควำมสงบภำยใน
ควำมสงบภำยใน
ควำมสงบภำยใน

ควำมสงบภำยใน

ส่ งมอบ
(วัน)

หมำยเหตุ

ประเภท

เฉพำะเจำะจง 15 วัน จัดหำตำมควำมจำเป็ นตลอดทั้งปี

รอกำรจัดสรรงบประมำณ

แผน ผด.2
แผนกำรจัดหำพัสดุ ประจำปี งบประมำณ พ.ศ. 2562
องค์ กำรบริหำรส่ วนตำบลนำทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหำสำรคำม
ลำดั
บ

ช่ วงเวลำ

รำยกำร / จำนวน / (หน่ วยงำน)

หน่ วยงำน
เจ้ ำของเงิน

เงินงบประมำณ

เงินนอกงบประมำณ

กำหนด

วิธีจัดหำ

หมำยเหตุ

ที่

ที่ต้องเริ่ม
จัดทำ

รำยกำร / จำนวน / (หน่ วยงำน)

ครุ ภณ
ั ฑ์ โฆษณำและเผยแพร่
19 ม.ค.62-ส.ค.62โครงกำรจัดซื้ อกล้องวงจรปิ ดพร้ อมติดตั้ง
บ้ำนดอนหัน หมู่ 4
ค่ ำสำธำรณูปโภค
20 ม.ค.62-ก.ย.62 ค่ำไฟฟ้ำ
-ค่ำไฟฟ้ำ ศูนย์พฒั นำเด็กเล็กสังกัด อบต.นำทอง
21 ม.ค.62-ก.ย.62 ค่ำน้ ำประปำ ค่ำน้ ำบำดำล
-ค่ำน้ ำประปำ ศูนย์พฒั นำเด็กเล็ก อบต.นำทอง
ครุ ภณ
ั ฑ์ โฆษณำและเผยแพร่
ครุ ภณ
ั ฑ์ สำนักงำน
22 ม.ค.62-ก.ย.62 1.โครงกำรจัดซื้ อเครื่ องปรับอำกำศ
-ค่ำจัดซื้ อเครื่ องปรับอำกำศแบบแยกส่ วนชนิ ด
แขวนหรื อตั้งพื้น
23 ม.ค.62-ก.ย.62 2.โครงกำรจัดซื้ อตูเ้ หล็ก

หน่ วยงำน
เจ้ ำของเงิน

จำนวน
(บำท)

วิธีจัดหำ

จำนวน
(บำท)

60,000
60,000

-

-

เฉพำะเจำะจง 15 วัน จัดหำตำมควำมจำเป็ นตลอดทั้งปี

สวัสดิกำรฯ สังคมสงเครำะห์
สวัสดิกำรฯ สังคมสงเครำะห์

55,000
40,000

-

-

เฉพำะเจำะจง 15 วัน จัดหำตำมควำมจำเป็ นตลอดทั้งปี

สวัสดิกำรฯ สังคมสงเครำะห์

15,000

-

-

เฉพำะเจำะจง 15 วัน จัดหำตำมควำมจำเป็ นตลอดทั้งปี

-

-

เฉพำะเจำะจง 15 วัน

รอกำรจัดสรรงบประมำณ

-

-

เฉพำะเจำะจง 5 วัน

รอกำรจัดสรรงบประมำณ

ควำมสงบภำยใน
ควำมสงบภำยใน

กองช่ ำง
กองช่ำง

เคหะและชุมชน

51,400
32,400

กองคลัง

บริ หำรงำนคลัง

11,000

เคหะและชุ มชน

ส่ งมอบ
(วัน)

หมำยเหตุ

ประเภท

สำนักปลัด
สำนักปลัด

แผนงำน/งำน/
โครงกำร

-จัดซื้ อตูเ้ หล็กแบบสองบำน จำนวน 2 ตู ้

แผน ผด.2
แผนกำรจัดหำพัสดุ ประจำปี งบประมำณ พ.ศ. 2562
องค์ กำรบริหำรส่ วนตำบลนำทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหำสำรคำม
ลำดั
บ

ช่ วงเวลำ

รำยกำร / จำนวน / (หน่ วยงำน)

หน่ วยงำน
เจ้ ำของเงิน

เงินงบประมำณ

เงินนอกงบประมำณ

กำหนด

วิธีจัดหำ

หมำยเหตุ

ที่

24

25

26
27
28

29

ที่ต้องเริ่ม
จัดทำ

รำยกำร / จำนวน / (หน่ วยงำน)

หน่ วยงำน
เจ้ ำของเงิน

ครุ ภณ
ั ฑ์ โฆษณำและเผยแพร่
กองกำรศึกษำ
ม.ค.62-ก.ย.62 โครงกำรจัดซื้ อโทรทัศน์แอลอีดี (LEDD TV) กองกำรศึกษำ
-ค่ำจัดซื้ อโทรทัศน์แอลอีดี (LEDD TV) ขนำด 32
นิ้ ว จำนวน 1 เครื่ อง
ค่ ำใช้ จ่ำยในกำรบริ หำรสถำนศึกษำ (ศพด)
กองกำรศึกษำ
ม.ค.62-ก.ย.62 -อำหำรกลำงวัน ค่ำวัสดุกำรเรี ยนกำรสอน
กองกำรศึกษำ
ค่ำเครื่ องแบบนักเรี ยน
โครงกำรอำหำรกลำงวัน
กองกำรศึกษำ
ม.ค.62-ก.ย.62 -ร.ร.บ้ำนแบก
กองกำรศึกษำ
ม.ค.62-ก.ย.62 -ร.ร.บ้ำนทัพม้ำดอนหันแวงวิทยำ
กองกำรศึกษำ
ม.ค.62-ก.ย.62 -ร.ร.บ้ำนนำทอง
กองกำรศึกษำ
ครุ ภณ
ั ฑ์
กองกำรศึกษำ
ครุ ภณั ฑ์กำรศึกษำ
ม.ค.62-ก.ย.62 โครงกำรจัดซื้ อเครื่ องเล่นสนำมกลำงแจ้ง ศพด. กองกำรศึกษำ

แผนงำน/งำน/
โครงกำร

จำนวน
(บำท)

ประเภท

จำนวน
(บำท)

วิธีจัดหำ

ส่ งมอบ
(วัน)

หมำยเหตุ

บริ หำรกำรศึกษำ
บริ หำรกำรศึกษำ

8,000
8,000

-

-

เฉพำะเจำะจง 15 วัน

รอกำรจัดสรรงบประมำณ

บริ หำรกำรศึกษำ
บริ หำรกำรศึกษำ

734,350
734,350

-

-

เฉพำะเจำะจง 30 วัน

รอกำรจัดสรรงบประมำณ

บริ หำรกำรศึกษำ 1,216,000
บริ หำรกำรศึกษำ 528,000
บริ หำรกำรศึกษำ 444,000
บริ หำรกำรศึกษำ 244,000
บริ หำรกำรศึกษำ
50,000

-

-

เฉพำะเจำะจง 30 วัน
เฉพำะเจำะจง 30 วัน

รอกำรจัดสรรงบประมำณ
รอกำรจัดสรรงบประมำณ

เฉพำะเจำะจง 5 วัน

รอกำรจัดสรรงบประมำณ

บริ หำรกำรศึกษำ

-

-

เฉพำะเจำะจง 5 วัน

รอกำรจัดสรรงบประมำณ

50,000

แผน ผด.2
แผนกำรจัดหำพัสดุ ประจำปี งบประมำณ พ.ศ. 2562
องค์ กำรบริหำรส่ วนตำบลนำทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหำสำรคำม
ลำดั
บ

ช่ วงเวลำ

รำยกำร / จำนวน / (หน่ วยงำน)

หน่ วยงำน
เจ้ ำของเงิน

เงินงบประมำณ

เงินนอกงบประมำณ

กำหนด

วิธีจัดหำ

หมำยเหตุ

ที่

30

31

32

33

ที่ต้องเริ่ม
จัดทำ

รำยกำร / จำนวน / (หน่ วยงำน)

หน่ วยงำน
เจ้ ำของเงิน

ครุ ภณ
ั ฑ์ กำรเกษตร
กองกำรศึกษำ
ม.ค.62-ก.ย.62 โครงกำรจัดซื้ อเครื่ องพ่นหมอกควัน
กองกำรศึกษำ
-ค่ำจัดซื้ อเครื่ องพ่นหมอกควันจำนวน 2 เครื่ อง
ครุ ภณ
ั ฑ์ คอมพิวเตอร์
ม.ค.62-ก.ค.621.โครงกำรจัดซื้ อเครื่ องคอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค กองกำรศึกษำ
-โครงกำรจัดซื้ อเครื่ องคอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊คสำหรับ
งำนประมวลผล จำนวน 1 เครื่ อง
ม.ค.62-ก.ค.622.โครงกำรจัดซื้ อเครื่ องพิมพ์
กองกำรศึกษำ
-ค่ำจัดซื้ อเครื่ องพิมพ์แบบฉี ดหมึกพร้ อมติดตั้ง
จำนวน 1 เครื่ อง
ครุ ภณ
ั ฑ์
กองกำรศึกษำ
ครุ ภณ
ั ฑ์ สำนักงำน
ม.ค.62-ก.ค.62โครงกำรจัดซื้ อเก้ำอี้ ระดับอนวยกำรต้น
กองกำรศึกษำ
-โครงกำรจัดซื้ อเก้ำอี้ สำหรับพนักงำนส่ วนตำบล
ระดับ อำนวยกำรท้องถิ่น ต้น จำนวน 1 ตัว

แผนงำน/งำน/
โครงกำร

จำนวน
(บำท)

ประเภท

จำนวน
(บำท)

วิธีจัดหำ

ส่ งมอบ
(วัน)

หมำยเหตุ

บริ หำรกำรศึกษำ
บริ หำรกำรศึกษำ

118,000
118,000

-

-

เฉพำะเจำะจง 5 วัน

รอกำรจัดสรรงบประมำณ

บริ หำรกำรศึกษำ

21,000

-

-

เฉพำะเจำะจง 15 วัน

รอกำรจัดสรรงบประมำณ

บริ หำรกำรศึกษำ

4,300

-

-

เฉพำะเจำะจง 5 วัน

รอกำรจัดสรรงบประมำณ

บริ หำรกำรศึกษำ

2,500

บริ หำรกำรศึกษำ

2,500

-

-

เฉพำะเจำะจง 15 วัน

รอกำรจัดสรรงบประมำณ

แผน ผด.2
แผนกำรจัดหำพัสดุ ประจำปี งบประมำณ พ.ศ. 2562
องค์ กำรบริหำรส่ วนตำบลนำทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหำสำรคำม
ลำดั
บ

ช่ วงเวลำ

รำยกำร / จำนวน / (หน่ วยงำน)

หน่ วยงำน
เจ้ ำของเงิน

เงินงบประมำณ

เงินนอกงบประมำณ

กำหนด

วิธีจัดหำ

หมำยเหตุ

ที่

1

2
3
4
5
6
7
8
9

ที่ต้องเริ่ม
จัดทำ

รำยกำร / จำนวน / (หน่ วยงำน)

หมวดไฟฟ้ ำถนน
ค่ ำที่ดนิ และสิ่ งก่ อสร้ ำง
ค่ ำก่ อสร้ ำงสิ่ งสำธำรณูปกำร
ม.ค.62-ก.ย.62 โครงกำรก่อสร้ ำงลำนคอนกรี ต
ก่อสร้ ำงลำนคอนกรี ตอเนกประสงค์
ค่ ำก่ อสร้ ำงสิ่ งสำธำรณูปโภค
ม.ค.62-ก.ย.62 โครงกำรก่อสร้ ำงถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็ก หมู่ 3
ม.ค.62-ก.ย.62 โครงกำรก่อสร้ ำงถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็ก หมู่ 5
ม.ค.62-ก.ย.62 โครงกำรก่อสร้ ำงถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็ก หมู่ 10
ม.ค.62-ก.ย.62 โครงกำรก่อสร้ ำงถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็ก หมู่ 11
ม.ค.62-ก.ย.62 โครงกำรก่อสร้ ำงถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็ก หมู่ 4
ม.ค.62-ก.ย.62 โครงกำรก่อสร้ ำงถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็ก หมู่ 7
ม.ค.62-ก.ย.62 โครงกำรก่อสร้ ำงถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็ก หมู่ 9
ม.ค.62-ก.ย.62 โครงกำรขุดวำงท่อระบำยน้ ำ หมู่ 2

หน่ วยงำน
เจ้ ำของเงิน

แผนงำน/งำน/
โครงกำร
เคหะและชุมชน

จำนวน
(บำท)

ประเภท

จำนวน
(บำท)

วิธีจัดหำ

ส่ งมอบ
(วัน)

หมำยเหตุ

กองช่ำง

2,640,000
เคหะและชุมชน 2,061,500

กองช่ำง

เคหะและชุมชน

500,000

-

-

เฉพำะเจำะจง 30 วัน

รอกำรจัดสรรงบประมำณ

กองช่ำง

เคหะและชุมชน

เฉพำะเจำะจง 30 วัน

รอกำรจัดสรรงบประมำณ

กองช่ำง

เคหะและชุมชน

เฉพำะเจำะจง 30 วัน

รอกำรจัดสรรงบประมำณ

กองช่ำง

เคหะและชุมชน

เฉพำะเจำะจง 30 วัน

รอกำรจัดสรรงบประมำณ

กองช่ำง

เคหะและชุมชน

เฉพำะเจำะจง 30 วัน

รอกำรจัดสรรงบประมำณ

กองช่ำง

เคหะและชุมชน

เฉพำะเจำะจง 30 วัน

รอกำรจัดสรรงบประมำณ

กองช่ำง

เคหะและชุมชน

เฉพำะเจำะจง 30 วัน

รอกำรจัดสรรงบประมำณ

กองช่ำง

เคหะและชุมชน

-

รอกำรจัดสรรงบประมำณ

เคหะและชุมชน

-

เฉพำะเจำะจง 30 วัน

กองช่ำง

200,000
60,000
100,000
31,500
60,000
200,000
200,000
150,000

เฉพำะเจำะจง 30 วัน

รอกำรจัดสรรงบประมำณ

กองช่ำง

แผน ผด.2
แผนกำรจัดหำพัสดุ ประจำปี งบประมำณ พ.ศ. 2562
องค์ กำรบริหำรส่ วนตำบลนำทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหำสำรคำม
ลำดั
บ

ช่ วงเวลำ

รำยกำร / จำนวน / (หน่ วยงำน)

หน่ วยงำน
เจ้ ำของเงิน

เงินงบประมำณ

เงินนอกงบประมำณ

กำหนด

วิธีจัดหำ

หมำยเหตุ

ที่

10
11

12
13
14
15
16

ที่ต้องเริ่ม
จัดทำ

รำยกำร / จำนวน / (หน่ วยงำน)

ค่ ำก่ อสร้ ำงสิ่ งสำธำรณูปโภค
ม.ค.62-ก.ย.62 โครงกำรขุดวำงท่อระบำยน้ ำ หมู่ 5
ม.ค.62-ก.ย.62 โครงกำรขุดวำงท่อระบำยน้ ำ หมู่ 6
ค่ ำที่ดนิ และสิ่ งก่ อสร้ ำง
ค่ ำก่ อสร้ ำงสิ่ งสำธำรณูปกำร
ม.ค.62-ก.ย.62 โครงกำรลงหิ นคลุก หมู่ 1
ม.ค.62-ก.ย.62 โครงกำรลงหิ นคลุก หมู่ 8
โครงกำรขยำยเขตไฟฟ้ ำ
ม.ค.62-ก.ย.62 -โครงกำรขยำยเขตไฟฟ้ำส่ วนภูมิภำคอำเภอ
เชียงยืนในกำรดำเนิ นงำนขยำยเขตไฟฟ้ำ หมู่ 1
ม.ค.62-ก.ย.62 -โครงกำรขยำยเขตไฟฟ้ำส่ วนภูมิภำคอำเภอ
เชียงยืนในกำรดำเนิ นงำนขยำยเขตไฟฟ้ำ หมู่ 2
ม.ค.62-ก.ย.62 -โครงกำรขยำยเขตไฟฟ้ำส่ วนภูมิภำคอำเภอ
เชียงยืนในกำรดำเนิ นงำนขยำยเขตไฟฟ้ำ หมู่ 4

หน่ วยงำน
เจ้ ำของเงิน

แผนงำน/งำน/
โครงกำร

จำนวน
(บำท)

ประเภท

จำนวน
(บำท)

วิธีจัดหำ

ส่ งมอบ
(วัน)

หมำยเหตุ

กองช่ำง

40,000
เคหะและชุมชน
200,000
เคหะและชุมชน 2,061,500

กองช่ำง

เคหะและชุมชน

กองช่ำง

เคหะและชุมชน

กองช่ำง

เคหะและชุมชน

กองช่ำง

เคหะและชุมชน

170,000
150,000
578,500
30,000

กองช่ำง

เคหะและชุมชน

50,000

-

เฉพำะเจำะจง 30 วัน

รอกำรจัดสรรงบประมำณ

กองช่ำง

เคหะและชุมชน

80,000

-

เฉพำะเจำะจง 30 วัน

รอกำรจัดสรรงบประมำณ

กองช่ำง
กองช่ำง

เคหะและชุมชน

-

เฉพำะเจำะจง 30 วัน

รอกำรจัดสรรงบประมำณ

-

เฉพำะเจำะจง 30 วัน

รอกำรจัดสรรงบประมำณ

เฉพำะเจำะจง 30 วัน

รอกำรจัดสรรงบประมำณ

-

เฉพำะเจำะจง 30 วัน

รอกำรจัดสรรงบประมำณ

แผน ผด.2
แผนกำรจัดหำพัสดุ ประจำปี งบประมำณ พ.ศ. 2562
องค์ กำรบริหำรส่ วนตำบลนำทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหำสำรคำม
ลำดั
บ

ช่ วงเวลำ

รำยกำร / จำนวน / (หน่ วยงำน)

หน่ วยงำน
เจ้ ำของเงิน

เงินงบประมำณ

เงินนอกงบประมำณ

กำหนด

วิธีจัดหำ

หมำยเหตุ

ที่

ที่ต้องเริ่ม
จัดทำ

รำยกำร / จำนวน / (หน่ วยงำน)

หน่ วยงำน
เจ้ ำของเงิน

17 ม.ค.62-ก.ย.62 -โครงกำรขยำยเขตไฟฟ้ำส่ วนภูมิภำคอำเภอ
กองช่ำง
เชียงยืนในกำรดำเนิ นงำนขยำยเขตไฟฟ้ำ หมู่ 5
18 ม.ค.62-ก.ย.62 -โครงกำรขยำยเขตไฟฟ้ำส่ วนภูมิภำคอำเภอ
กองช่ำง
เชียงยืนในกำรดำเนิ นงำนขยำยเขตไฟฟ้ำ หมู่ 8
โครงกำรขยำยเขตไฟฟ้ ำ
19 ม.ค.62-ก.ย.62 -โครงกำรขยำยเขตไฟฟ้ำส่ วนภูมิภำคอำเภอ
กองช่ำง
เชียงยืนในกำรดำเนิ นงำนขยำยเขตไฟฟ้ำ หมู่ 10
20 ม.ค.62-ก.ย.62 -โครงกำรขยำยเขตไฟฟ้ำส่ วนภูมิภำคอำเภอ
กองช่ำง
เชียงยืนในกำรดำเนิ นงำนขยำยเขตไฟฟ้ำ หมู่ 11
ครุ ภณ
ั ฑ์
กำรเกษตร
ครุ ภณ
ั ฑ์ สำนักงำน
กำรเกษตร
21 ม.ค.62-ก.ย.62 1.โครงกำรจัดซื้ อตูเ้ หล็ก
-ค่ำจัดซื้ อตูเ้ หล็กแบบสองบำน จำนวน 1 ตู ้
กำรเกษตร
22 ม.ค.62-ก.ย.62 2.โครงกำรจัดซื้ อโต๊ะทำงำน ระดับปฎิบตั ิกำร
-ค่ำจัดซื้ อโต๊ะทำงำนสำหรับพนักงำนส่ วนตำบล
จำนวน 1 ตัว
ลงชื่ อ...................................................
(นำยนำธำน สำระโว)
นักวิชำกำรพัสดุชำนำญกำร

แผนงำน/งำน/
โครงกำร
เคหะและชุมชน

จำนวน
(บำท)

ประเภท

จำนวน
(บำท)

วิธีจัดหำ

ส่ งมอบ
(วัน)

หมำยเหตุ

100,000

-

เฉพำะเจำะจง 30 วัน

รอกำรจัดสรรงบประมำณ

เคหะและชุมชน

50,000

-

เฉพำะเจำะจง 30 วัน

รอกำรจัดสรรงบประมำณ

เคหะและชุมชน

100,000

-

เฉพำะเจำะจง 30 วัน

รอกำรจัดสรรงบประมำณ

เคหะและชุมชน

168,500

-

เฉพำะเจำะจง 30 วัน

รอกำรจัดสรรงบประมำณ

ส่ วนเกษตร

5,500

-

เฉพำะเจำะจง 30 วัน

รอกำรจัดสรรงบประมำณ

ส่ วนเกษตร

4,000

-

เฉพำะเจำะจง 30 วัน

รอกำรจัดสรรงบประมำณ

กำรเกษตร

ลงชื่ อ...................................................
(นำงภิญญำรัตน์ ชื่ นชม)
ผูอ้ ำนวยกำรกองคลัง

ลงชื่อ...............................................
(นำยอรุ ณ สี พจน์)
นำยกองค์กำรบริ หำรส่วนตำบลนำทอง

+
+
.+ลำ
ด ับ
ที่

แบบรำยงำนผลกำรดำเนินงำนแผนกำรจ ัดำพ ัสดุประจำปี งบประมำณ
พ.ศ.2562
งวดที่ 1 (ตุลาคม -มีนาคม)
/
่ นตำบลนำทอง อำเภอเชย
ี งยืน จ ังหว ัดมหำสำรคำม
องค์กำรบริหำรสว
งวดที่ 2 (เมษายน-มิถน
ุ ายน)
ข้อมูล ว ันที่ 29 มีนำคม พ.ศ. 2562
งวดที3
่ (กรกฎาคม-กันยายน)
รำยกำร/จำนวน/(หน่วย)

่ งเวลำทีต
หน่วยงำน
จำนวน
ชว
่ อ
้ ง ผลกำร เบิกจ่ำยแล้ค
ว งเหลือ กำหนด
่ มอบ หมำยเหตุ
เจ้ำของเงินแหล่งเงิน (บำท) เริม
่ จ ัดหำ ดำเนินงำน จำนวน จำนวน สง
ตำมแผน 1 2 3 4 5 (บำท) (บำท)งวดสุดท้ำย

้ อย
หมวดค่ำใชส
รำยจ่ำยเพือ
่ ให้ได้มำซงึ่ บริกำร
สานั กปลัด รายได ้
้
1 1.ค่าใชจ่ายในการล ้างอัดขยายภาพถ่
สานั กาปลั
ยด
ค่ารายได
เข ้าปก้
ั
เย็บเล่มค่าจัดทาเอกสารเผยแพร่ประชาสมพันธ์
ั สมนาประชุ
2.ค่าลงทะเบียนในการฝึ กอบรมสม
านั กปลัดมต่รายได
างๆ ้
2 รำยจ่ำยเกีย
่ วก ับกำรร ับรองและพิ
สานั กธปลั
ก
ี ำร
ด รายได ้
้
1.ค่าใชจ่ายในการรับรองบุคคล สคณะบุ
านั กปลั
คคล
ด รายได ้
คณะกรรมการต่าง ๆ
2.ค่าใชจ่้ ายในการรับรองการประชุ
สานั
มต่
กาปลั
ง ๆด รายได ้
3 รำยจ่ำยเกีย
่ วเนือ
่ งก ับกำรปฎิบ ัติรำชกำรทีไ่ ม่
เข้ำล ักษณะรำยจ่ำยหมวดอืน
่ ๆ
ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรบุคคลภำยนอก
สานั กปลัด รายได ้
4 1.ค่าจ ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคาร
สานั กปลัด รายได ้
่
ทีท
่ าการองค์การบริหารสวนตาบลนาทอง
้ ำ
5 ค่ำใชจ
่ ยเดินทำงไปรำชกำรสานั กปลัด รายได ้
้
ค่าใชจ่ายในการเดินทางไปราชการต่าง ๆ

#####
#####
ต.ค.61-ก.ย.62
#####
ต.ค.61-ก.ย.62

เจาะจงราคา
5 วันทาการ
อนุมัตจิ ัดหาตามความจาเป็ น
เจาะจงราคา
5 วันทาการ
อนุมัตจิ ัดหาตามความจาเป็ น

#####
ต.ค.61-ก.ย.62
#####
ต.ค.61-ก.ย.62
#####
ต.ค.61-ก.ย.62

เจาะจงราคา
5 วันทาการ
อนุมัตจิ ัดหาตามความจาเป็ น
เจาะจงราคา
15 วันทาการ
อนุมัตจิ ัดหาตามความจาเป็ น
เจาะจงราคา
5 วันทาการ
อนุมัตจิ ัดหาตามความจาเป็ น

#####
ต.ค.61-ก.ย.62

เจาะจงราคา
5 วันทาการ
อนุมัตจิ ัดหาตามความจาเป็ น

#####
ต.ค.61-ก.ย.62
#####
ต.ค.61-ก.ย.62

เจาะจงราคา
5 วันทาการ
อนุมัตจิ ัดหาตามความจาเป็ น
เจาะจงราคา
5 วันทาการ
อนุมัตจิ ัดหาตามความจาเป็ น

#####
ต.ค.61-ก.ย.62

เจาะจงราคา
5 วันทาการ
อนุมัตจิ ัดหาตามความจาเป็ น

-2-

ลำ
ด ับ
ที่

6

่ งเวลำทีต
หน่วยงำน
จำนวน
ชว
่ อ
้ ง ผลกำร เบิกจ่ำยแล้ค
ว งเหลือ กำหนด
่ มอบ หมำยเหตุ
รำยกำร/จำนวน/(หน่วย) เจ้ำของเงินแหล่งเงิน (บำท) เริม
่ จ ัดหำ ดำเนินงำน จำนวน จำนวน สง
ตำมแผน 1 2 3 4 5 (บำท) (บำท)งวดสุดท้ำย
ค่าใชจ่้ ายในการเลือกตัง้ ทั่วไป สานั กปลัด รายได ้ #####
ต.ค.61-ก.ย.62
- เจาะจงราคา5 วัน อนุมัตจิ ัดหาตามความจาเป็ น

-ค่าใชจ่้ ายในการเลือกตัง้ ระดับต่าง ๆเกีย
่ วเนือ
่ ง
ี งประชามติตา่ ง ๆ
กับการรณรงค์การออกเสย
7 โครงการกิจกรรมรัฐพิธแ
ี ละกิจกรรมอั
สานั กนปลั
เกีด
ย
่ วเนื
รายได
อ
่ ง ้
กับสถาบันพระมหากษั ตริย ์
8 1.โครงการจัดประชุมเพือ
่ รับฟั งความคิ
สานั กปลั
ดเห็
ดนรายได ้
-โครงการจัดประชุมประชาคม การปรับปรุงแผน
ี โครงการ
พัฒนาตาบลเพือ
่ รับฟั งสว่ นได ้สว่ นเสย
2.โครงการพัฒนาระบบสารบรรณอิ
สานัเลคทรอนิ
กปลัด รายได
กค์ ้
ขององค์กรปกครองสว่ นท ้องถิน
3.โครงการพัฒนาเวปไซค์องค์กสารบริ
านั กห
ปลั
ารส
ด ว่ รายได
น
้
ตาบลนาทอง
-ค่าใชจ่้ ายในการดาเนินโครงการพัฒนาเวปไซค์

#####
ต.ค.61-ก.ย.62

- เจาะจงราคา5 วัน อนุมัตจิ ัดหาตามความจาเป็ น

#####
ต.ค.61-ก.ย.62

- เจาะจงราคา5 วัน อนุมัตจิ ัดหาตามความจาเป็ น

#####
ต.ค.61-ก.ย.62

- เจาะจงราคา5 วัน อนุมัตจิ ัดหาตามความจาเป็ น

#####
ต.ค.61-ก.ย.62

- เจาะจงราคา5 วัน อนุมัตจิ ัดหาตามความจาเป็ น

องค์การบริหารสว่ นตาบล ค่าเชา่ SERVER,HOSTING

-3-

ลำ
ด ับ
ที่

รำยกำร/จำนวน/(หน่วย)

่ งเวลำทีต
หน่วยงำน
จำนวน
ชว
่ อ
้ ง ผลกำร เบิกจ่ำยแล้ค
ว งเหลือ กำหนด
่ มอบ หมำยเหตุ
เจ้ำของเงินแหล่งเงิน (บำท) เริม
่ จ ัดหำ ดำเนินงำน จำนวน จำนวน สง
ตำมแผน 1 2 3 4 5 (บำท) (บำท)งวดสุดท้ำย

้ ย
ค่ำใชอ
กองคลัง
7 รายจ่ายเพือ
่ ให ้ได ้มาซงึ่ บริการ กองคลัง รายได ้ #####
ต.ค.61-ก.ย.62
-ค่าลงทะเบียนในการฝึ กอบรมสัมมนาต่าง ๆ
8 รำยจ่ำยเกีย
่ วเนือ
่ งก ับกำรปฎิบกองคลั
ัติรำชกำรที
ง
ไ่ ม่เข้ำ
ล ักษณะรำยจ่ำยหมวดอืน
่ ๆ
1.ค่าจ ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก
กองคลัง รายได ้ #####
ต.ค.61-ก.ย.62

เจาะจงราคา30รอการจั
วัน ดสรรเงินงบประมาณ

เจาะจงราคา5 รอการจั
วัน ดสรรเงินงบประมาณ

-ค่าจ ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเก็บค่า
ธรรมเนียมขนถ่ายขยะครัวเรือน
2.ค่าใชจ่้ ายเดินทางไปราชการ กองคลัง รายได ้ #####
ต.ค.61-ก.ย.62
ค่าใชจ่้ ายเดินทางไปราชการต่าง ๆ
3.โครงการปรับปรุงพัฒนาระบบแผนที
กองคลั
ภ
่ าษี
ง แรายได
ละ ้ #####
ต.ค.61-ก.ย.62
ิ
ทะเบียนทรัพย์สน
ิ ธิภาพการจักองคลั
4.โครงการเพิม
่ ประสท
ดเก็บรายได
ง รายได
้
้ #####
ต.ค.61-ก.ย.62
ิ ธิภาพ
ค่าใชจ่้ ายในการดาเนินโครงการเพิม
่ ประสท
การจัดเก็บรายได ้

- เจาะจงราคา5 รอการจั
วัน
ดสรรเงินงบประมาณ
- เจาะจงราคา5 รอการจั
วัน
ดสรรเงินงบประมาณ
- เจาะจงราคา5 รอการจั
วัน
ดสรรเงินงบประมาณ

-4-

ลำ
ด ับ
ที่

รำยกำร/จำนวน/(หน่วย)

่ งเวลำทีต
หน่วยงำน
จำนวน
ชว
่ อ
้ ง ผลกำร เบิกจ่ำยแล้ค
ว งเหลือ กำหนด
่ มอบ หมำยเหตุ
เจ้ำของเงินแหล่งเงิน (บำท) เริม
่ จ ัดหำ ดำเนินงำน จำนวน จำนวน สง
ตำมแผน 1 2 3 4 5 (บำท) (บำท)งวดสุดท้ำย

้ ย
9 ค่ำใชอ
ควำมสงบฯรายได ้ #####
ต.ค.61-ก.ย.62
รายจ่ายเพือ
่ ให ้ได ้มาซงึ่ บริการ ความสงบฯ รายได ้ #####
ต.ค.61-ก.ย.62
-ค่าลงทะเบียนในการฝึ กอบรมสัมมนาต่าง ๆ

- เจาะจงราคา30 วัน
- เจาะจงราคา30 วัน

ตลอดทัง้ ปี
ตลอดทัง้ ปี

- เจาะจงราคา30 วัน

ตลอดทัง้ ปี

- เจาะจงราคา30 วัน

ตลอดทัง้ ปี

รำยจ่ำยเกีย
่ วเนือ
่ งก ับกำรปฎิบ ัติรำชกำรทีไ่ ม่เข้ำ

่ ๆ ความสงบฯ รายได ้ #####
ต.ค.61-ก.ย.62
# ล ักษณะรำยจ่ำยหมวดอืน
ค่าใชจ่้ ายเดินทางไปราชการ
# ค่าใชจ่้ ายเดินทางไปราชการต่าง ๆ
โครงการปรับปรุงพัฒนาระบบแผนที
ความสงบฯ
ภ
่ าษี และ
รายได ้ #####
ต.ค.61-ก.ย.62
ิ
ทะเบียนทรัพย์สน
# -ค่าจัดทาฐานข ้อมูลค่าประมวลผลข ้อมูล ฯลฯ

ิ ธิภาพการจัความสงบฯ
โครงการเพิม
่ ประสท
ดเก็บภาษี รายได ้ #####
ต.ค.61-ก.ย.62

- เจาะจงราคา30วัน

ตลอดทัง้ ปี

ิ ธิภาพ
-ค่าใชจ่้ ายในการดาเนินโครงการเพิม
่ ประสท

การจัดเก็บภาษี ได ้แกค่าป้ าย ค่าอาหารว่างและ
เครือ
่ งดืม
่ ค่าวัสดุอป
ุ กรณ์ เอกสาร ฯลฯ

-5-

่ งเวลำทีต
หน่วยงำน
จำนวน
ชว
่ อ
้ ง ผลกำร เบิกจ่ำยแล้ค
ว งเหลือ กำหนด
ลำ
่ มอบ หมำยเหตุ
่ จ ัดหำ ดำเนินงำน จำนวน จำนวน สง
ด ับ รำยกำร/จำนวน/(หน่วย) เจ้ำของเงินแหล่งเงิน (บำท) เริม
ตำมแผน 1 2 3 4 5 (บำท) (บำท)งวดสุดท้ำย
ที่
้ อย
ึ ษา
ค่ำใชส
กองการศก
อด
ุ หนุน #####
ม.ค.61-ก.ย.62
- เจาะจงราคา5 รอการจั
วัน ดสรรเงินงบประมาณ

#

#
#

#

รายจ่ายเกีย
่ วเนือ
่ งกับการปฎิบต
ั ริ าชการทีไ่ ม่เข ้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดออืน
่ ๆ
ื ชาวบกองการศ
ึ ษา
โครงการฝึ กอบรมลูกเสอ
้านทบทวนเพื
ก
ออ
่ด
ุ หนุน #####
ม.ค.61-ก.ย.62
ป้ องกัน
ื ชาว
-ในการดาเนินการโครงการฝึ กอบรมลูกเสอ
บ ้านทบทวนและปราบปรามปั ญหายาเสพติด
ึ ษา
โครงการเฝ้ าระวังลดอุบต
ั เิ หตุท
กองการศ
างการจราจร
ก
อด
ุ หนุน #####
ม.ค.61-ก.ย.62
และการเฝ้ าระวังลดอุบต
ั เิ หตุทางจราจร
ึ ษา
โครงการรณรงค์ป้องกันและแกกองการศ
้ไขปั ญหายาเสพติ
ก
อด
ุ หนุด
น #####
ม.ค.61-ก.ย.62
้
ึ
ค่ำใชสอย
กองการศกษา
อด
ุ หนุน #####
ม.ค.61-ก.ย.62
่
ึ
ึ
รำยจ่ำยเพือ
่ ให้ได้มำซงบริกกองการศ
ำร
กษา
อด
ุ หนุน #####
ม.ค.61-ก.ย.62
ั
-ค่าลงทะเบียนประชุมสมมนาฝึสำธำรณสุ
กอบรมต่างขอุๆดหนุน #####
ม.ค.61-ก.ย.62
รายจ่ายเกีย
่ วเนือ
่ งกับการปฎิบต
ั ริ าชการทีไ่ ม่เข ้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืน
่ ๆ

-

เจาะจงราคา5 รอการจั
วัน ดสรรเงินงบประมาณ

-

เจาะจงราคา5 รอการจั
วัน ดสรรเงินงบประมาณ

-

เจาะจงราคา5 รอการจั
วัน ดสรรเงินงบประมาณ
เจาะจงราคา5 รอการจั
วัน ดสรรเงินงบประมาณ
เจาะจงราคา5 รอการจั
วัน ดสรรเงินงบประมาณ
เจาะจงราคา5 รอการจั
วัน ดสรรเงินงบประมาณ
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ลำ
ด ับ
ที่

รำยกำร/จำนวน/(หน่วย)

่ งเวลำทีต
หน่วยงำน
จำนวน
ชว
่ อ
้ ง ผลกำร เบิกจ่ำยแล้ค
ว งเหลือ กำหนด
่ มอบ หมำยเหตุ
เจ้ำของเงินแหล่งเงิน (บำท) เริม
่ จ ัดหำ ดำเนินงำน จำนวน จำนวน สง
ตำมแผน 1 2 3 4 5 (บำท) (บำท)งวดสุดท้ำย

้ อย
ค่ำใชส
สำธำรณสุขอุดหนุน #####
ม.ค.61-ก.ย.62
# ค่าจ ้างเหมาบุคคลภายนอก สาธารณสุขอุดหนุน #####
ม.ค.61-ก.ย.62
-ค่าจ ้าเหมาบริการบุคคลภายนอกผู ้ดูแลเด็กเล็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ ้านนาทอง

-เจาะจงราคา
30รอการจั
วัน ดสรรเงินงบประมาณ

้ อย
ค่ำใชส

รำยจ่ำยเพือ
่ ให้ได้มำซงึ่ บริกำร
สานั กปลัด อุดหนุน #####
ม.ค.61-ก.ย.62
# ค่าใชจ่้ ายในการเดินทางไปราชการ
สานั กปลัด อุดหนุน #####
ม.ค.61-ก.ย.62
# -โครงกำรจ ัดกิจกรรมพ ัฒนำด้
ศำสนำว
ำนวิชัฒฯ
ำกำรและ
อุดหนุน #####
กิจกรรมหล ักสูตร
ม.ค.61-ก.ย.62
1.โครงการวันเด็กแห่งชาติ ศำสนำว ัฒฯอุดหนุน
ม.ค.61-ก.ย.62
เด็กเล็ก ศพด.บ ้านนาทอง
2.โครงการแข่งกีฬาศูนย์พัฒนาเด็
ศำสนำว
กเล็ก ัฒฯอุดหนุน
ม.ค.61-ก.ย.62
ึ ษา ศูนย์พัฒ
3.โครงการทัศนศก
ศำสนำว
นาเด็กเล็ัฒฯ
ก อุดหนุน
ม.ค.61-ก.ย.62
4.โครงการประชุมผู ้ปกครองนั กศำสนำว
เรียน ัฒฯอุดหนุน
ม.ค.61-ก.ย.62
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- เจาะจงราคา
30รอการจั
วัน ดสรรเงินงบประมาณ
- เจาะจงราคา5 รอการจั
วัน ดสรรเงินงบประมาณ

- เจาะจงราคา5 รอการจั
วัน ดสรรเงินงบประมาณ

ลำ
ด ับ
ที่

รำยกำร/จำนวน/(หน่วย)

่ งเวลำทีต
หน่วยงำน
จำนวน
ชว
่ อ
้ ง ผลกำร เบิกจ่ำยแล้ค
ว งเหลือ กำหนด
่ มอบ หมำยเหตุ
แหล่
ง
เงิ
น
เจ้ำของเงิน
(บำท) เริม
่ จ ัดหำ ดำเนินงำน จำนวน จำนวน สง
ตำมแผน 1 2 3 4 5 (บำท) (บำท)งวดสุดท้ำย
เคหะและชุมชน
อุดหนุน #####
ม.ค.61-ก.ย.62

้ อย
ค่ำใชส
รายจ่ายเกีย
่ วเนือ
่ งกับการปฎิบต
ั ริ าชการทีไ่ ม่เข ้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืน
่ ๆ เคหะและชุมชน
อุดหนุน
ม.ค.61-ก.ย.62
# 1.โครงการดาเนินงานและบริการระบบการแพทย์ #####
ฉุกเฉินตาบลนาทอง 2562
้ อย
หมวดค่ำใชส
# 4.โครงการรณรงค์ป้องกันและกาจั
กองช
ดโรคพิ
า่ ง ษอุสุดนหนุ
ั ขบน้า #####
ม.ค.61-ก.ย.62
ี ค ้เข็มฉีดยา ค่าสารวจจานวนสุนัขและแมว
ค่าวัคซน
# 5.โครงการรณรงค์ลดขยะมูลฝอยครั
สานั ก
วเรื
ปลั
อนแบบ
ด อุดหนุน #####
ม.ค.61-ก.ย.62
บรูณาการ

-

เจาะจงราคา5 รอการจั
วัน ดสรรเงินงบประมาณ

-

เจาะจงราคา5 รอการจั
วัน ดสรรเงินงบประมาณ

-

เจาะจงราคา5 รอการจั
วัน ดสรรเงินงบประมาณ

-

เจาะจงราคา5 รอการจั
วัน ดสรรเงินงบประมาณ

-

เจาะจงราคา5 รอการจั
วัน ดสรรเงินงบประมาณ

-ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารว่าง ค่าเครือ
่ งดืม
่ ฯลฯ

้ อย
ค่ำใชส
สานั กปลัด อุดหนุน #####
ม.ค.61-ก.ย.62
# รายจ่ายเพือ
่ ให ้ได ้มาซงึ่ บริการ
ัมมนาต่
-ค่าลงทะเบียนในการฝึ กอบรม สสานั
กปลัด
างอุๆดหนุน #####
ม.ค.61-ก.ย.62

.
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่ งเวลำทีต
หน่วยงำน
จำนวน
ชว
่ อ
้ ง ผลกำร เบิกจ่ำยแล้ค
ว งเหลือ กำหนด
่ มอบ หมำยเหตุ
เจ้ำของเงินแหล่งเงิน (บำท) เริม
่ จ ัดหำ ดำเนินงำน จำนวน จำนวน สง
ตำมแผน 1 2 3 4 5 (บำท) (บำท)งวดสุดท้ำย
รำยจ่ำยเกีย
่ วเนือ
่ งก ับกำรปฎิสบำน
ัติรักปล
ำชกำรที
ัดอุดหนุ
ไ่ ม่น
เข้#####
ำ ม.ค.62-ก.ย.62

ลำ
ด ับ
ที่

รำยกำร/จำนวน/(หน่วย)

ล ักษณะรำยจ่ำยหมวดอืน
่ ๆ
# 1.ค่าใชจ่้ ายเดินทางไปราชการ ต่
สานั
าง กๆปลัด อุดหนุน #####
ม.ค.62-ก.ย.62
้ อย
ึ ษา
ค่ำใชส
กองการศก
อด
ุ หนุน #####
ม.ค.62-ก.ย.62
ึ ษา
รำยจ่ำยเพือ
่ ให้ได้มำซงึ่ บริกกองการศ
ำร
ก
อด
ุ หนุน #####
ม.ค.62-ก.ย.62
ึ และ
# -ค่าลงทะเบียนในการประชุม กองการศ
ฝึ กอบรม ก
ษา
อด
ุ หนุน #####
ม.ค.62-ก.ย.62
สัมนาต่าง ๆ
ึ ษา
รำยจ่ำยเกีย
่ วเนือ
่ งก ับกำรปฎิ
กองการศ
บ ัติรำชกำรที
ก
อด
ุ หนุ
ไ่ ม่น
เข้#####
ำ ม.ค.62-ก.ย.62
ล ักษณะรำยจ่ำยหมวดอืน
่ ๆ
ึ ษา
# 1.ค่าใชจ่้ ายเดินทางไปราชการต่
กองการศ
างๆ ก
อด
ุ หนุน #####
ม.ค.62-ก.ย.62
ึ ษา
# โครงการจ ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก
กองการศก
อด
ุ หนุน #####
ม.ค.62-ก.ย.62
้ อย
ค่ำใชส
ึ ษา
รำยจ่ำยเกีย
่ วเนือ
่ งก ับกำรปฎิ
กองการศ
บ ัติรำชกำรที
ก
อด
ุ หนุ
ไ่ ม่น
เข้#####
ำ ม.ค.62-ก.ย.62
ล ักษณะรำยจ่ำยหมวดอืน
่ ๆ

เจาะจงราคา5 รอการจั
วัน ดสรรเงินงบประมาณ
- ตกลงราคา5 รอการจั
วัน ดสรรเงินงบประมาณ
- เจาะจงราคา5 รอการจั
วัน ดสรรเงินงบประมาณ
- เจาะจงราคา5 รอการจั
วัน ดสรรเงินงบประมาณ
- เจาะจงราคา5 รอการจั
วัน ดสรรเงินงบประมาณ
-

-

เจาะจงราคา5 รอการจั
วัน ดสรรเงินงบประมาณ

-

เจาะจงราคา5 รอการจั
วัน ดสรรเงินงบประมาณ
เจาะจงราคา5 รอการจั
วัน ดสรรเงินงบประมาณ

-

เจาะจงราคา5 รอการจั
วัน ดสรรเงินงบประมาณ

-
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ลำ
ด ับ
ที่

รำยกำร/จำนวน/(หน่วย)

# ค่าใชจ่้ ายในการทิง้ ขยะ

่ งเวลำทีต
หน่วยงำน
จำนวน
ชว
่ อ
้ ง ผลกำร เบิกจ่ำยแล้ค
ว งเหลือ กำหนด
่ มอบ หมำยเหตุ
เจ้ำของเงินแหล่งเงิน (บำท) เริม
่ จ ัดหำ ดำเนินงำน จำนวน จำนวน สง
ตำมแผน 1 2 3 4 5 (บำท) (บำท)งวดสุดท้ำย
เคหะและชุมชน อุดหนุน #####
ม.ค.62-ก.ย.62
- เจาะจงราคา5 รอการจั
วัน ดสรรเงินงบประมาณ

้ อย
ค่ำใชส
เคหะและชุ มชน
#####
ม.ค.62-ก.ย.62
รำยจ่ำยเกีย
่ วเนือ
่ งก ับกำรปฎิบ ัติรำชกำรทีไ่ ม่เข้ำ
ล ักษณะรำยจ่ำยหมวดอืน
่ ๆ
ม.ค.62-ก.ย.62
# โครงการเด็กไทยใสใ่ จความสะอาดกองช่ำง อุดหนุน #####

เจาะจงราคา5 รอการจั
วัน ดสรรเงินงบประมาณ
5 รอการจั
วัน ดสรรเงินงบประมาณ
- ตกลงราคา5 รอการจั
วัน ดสรรเงินงบประมาณ
- เจาะจงราคา5 รอการจั
วัน ดสรรเงินงบประมาณ
-

่ ง หกรรม
กองช่ำม
# โครงการมหกรรมของดีตาบลนาทองสู
ี งยืน
ของดีเมืองเชย
ี ผู ้สูงอายุและผู
# โครงการสง่ เสริมอาชพ
สำนักปลั
้พิกด ารอุดหนุน
ี ระยะสน
ั ้ สำนักปลัด อุดหนุน
# โครงการสง่ เสริมอาชพ
้ อย
ค่ำใชส
ี ดงยืน
งเช
กปลั
ย
อุดหนุน
# โครงการจัดงานประเพณีของดีเมือสำนั
-เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินอุดหนุนทีท
่ าการปกครอง
ี งยืนในโครงการประเพณีของดีเมือง
อาเภอเชย
ี งยืน ปี งบประมาณ 2562
เชย

เจาะจงราคา5 รอการจั
วัน ดสรรเงินงบประมาณ

#####
ม.ค.62-ก.ย.62

-

#####
ม.ค.62-ก.ย.62
#####
ม.ค.62-ก.ย.62

เจาะจงราคา5 รอการจั
วัน ดสรรเงินงบประมาณ
- เจาะจงราคา5 รอการจั
วัน ดสรรเงินงบประมาณ
- ตกลงราคา5 รอการจั
วัน ดสรรเงินงบประมาณ
- เจาะจงราคา5 รอการจั
วัน ดสรรเงินงบประมาณ
- เจาะจงราคา5 รอการจั
วัน ดสรรเงินงบประมาณ
- ตกลงราคา5 รอการจั
วัน ดสรรเงินงบประมาณ

#####
ม.ค.62-ก.ย.62

-
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่ งเวลำทีต
หน่วยงำน
จำนวน
ชว
่ อ
้ ง ผลกำร เบิกจ่ำยแล้ค
ว งเหลือ กำหนด
่ มอบ หมำยเหตุ
เจ้ำของเงินแหล่งเงิน (บำท) เริม
่ จ ัดหำ ดำเนินงำน จำนวน จำนวน สง
ตำมแผน 1 2 3 4 5 (บำท) (บำท)งวดสุดท้ำย
้ อย
ค่ำใชส
สำน ักปล ัดอุดหนุน #####
ม.ค.62-ก.ย.62
- เจาะจงราคา5 รอการจั
วัน ดสรรเงินงบประมาณ
# รายจ่ายเกีย
่ วเนือ
่ งกับการปฏิบต
ั รส
ิ าชการที
านั กปลัดไ่ ม่อุเดขหนุ
้า น #####
ม.ค.62-ก.ย.62
- เจาะจงราคา5 รอการจั
วัน ดสรรเงินงบประมาณ

ลำ
ด ับ
ที่

#
#
#
#

รำยกำร/จำนวน/(หน่วย)

ลักษณะรายจ่ายหมวดอืน
่ ๆ
1.ค่าใชจ่้ ายในการจัดกิจกรรมในวั
สานั
นสกาคั
ปลั
ญดทาง
รายได ้
ศาสนา
2.ค่าใชจ่้ ายในการจัดงานประเพณี
สานั
ทก
้องถิ
ปลัน
่ ด อุดหนุน
3.โครงการอบรมคุณธรรม (การปฎิ
สานั
บต
ก
ั ปลั
ธิ รรมด รายได ้
วิปัสนากรรมฐาน)
4.โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม
สานั กปลัด รายได ้
(ปฎิบต
ั ธิ รรมถวายเป็ นพุทธบูชาครัง้ ที่ 10 )
้ อย
ค่ำใชส
กองคล ัง รายได ้

#####
ต.ค.61-ก.ย.62
#####
ม.ค.62-ก.ย.62
#####
ต.ค.61-ก.ย.62
#####
ต.ค.61-ก.ย.62

-

เจาะจงราคา5 รอการจั
วัน ดสรรเงินงบประมาณ
เจาะจงราคา5 รอการจั
วัน ดสรรเงินงบประมาณ
เจาะจงราคา5 รอการจั
วัน ดสรรเงินงบประมาณ
30 วัน ตลอดทัง้ ปี
เจาะจงราคา5 รอการจั
วัน ดสรรเงินงบประมาณ

# รายจ่ายเกีย
่ วเนือ
่ งกับการปฏิบต
ั ริ กองคล
าชการทีังไ่ ม่รายได
เข ้า ้ #####
ต.ค.61-ก.ย.62
ลักษณะรายจ่ายอืน
่ หมวดอืน
่ ๆ
# 1.ค่าใชจ่้ ายในการจัดการแข่งขัความสงบภายใน
นกีฬาต ้านยาเสพติ
รายไดด้ #####
ต.ค.61-ก.ย.62

-

เจาะจงราคา5 รอการจั
วัน ดสรรเงินงบประมาณ

-

เจาะจงราคา5 รอการจั
วัน ดสรรเงินงบประมาณ
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่ งเวลำทีต
หน่วยงำน
จำนวน
ชว
่ อ
้ ง ผลกำร เบิกจ่ำยแล้ค
ว งเหลือ กำหนด
่ มอบ หมำยเหตุ
เจ้ำของเงินแหล่งเงิน (บำท) เริม
่ จ ัดหำ ดำเนินงำน จำนวน จำนวน สง
ตำมแผน 1 2 3 4 5 (บำท) (บำท)งวดสุดท้ำย
้ อย
ึ ษำ
ค่ำใชส
กองกำรศก
อุดหนุน #####
ม.ค.62-ก.ย.62
- เจาะจงราคา5 รอการจั
วัน ดสรรเงินงบประมาณ
ึ ษา
# รายจ่ายเพือ
่ ให ้ได ้มาซงึ่ บริการกองการศก
อด
ุ หนุน #####
ม.ค.62-ก.ย.62
- เจาะจงราคา5 รอการจั
วัน ดสรรเงินงบประมาณ

ลำ
ด ับ
ที่

รำยกำร/จำนวน/(หน่วย)

-ค่าลงทะเบียน ในการประชุมอบรมสัมมนาต่าง ๆ

รำยจ่ำยเกีย
่ วเนือ
่ งก ับกำรปฎิบ ัติรำชกำรทีไ่ ม่เข้ำ

#
#
#
#
#

ล ักษณะรำจ่ำยหมวดอืน
่
ค่าใชจ่้ ายเดินทางไปราชการ ต่าการเกษตร
งๆ
รายได ้
โครงการปล่อยปลาเฉลิมพระเกีย
การเกษตร
รติและ รายได ้
ถวายเป็ นพระราชกุศล
โครงการปลูกป่ าเฉลิมพระเกียรติการเกษตร รายได ้
โครงการสง่ เสริมการท่องเทีย
่ วเชงิ เกษตรแบบบู
การเกษตร
รณาการ
รายได ้
โครงการสง่ เสริมเศรษฐกิจพอเพีการเกษตร
ยงตาบลนาทอง
รายได ้
-ค่าใชจ่้ ายในการดาเนินโครงการสง่ เสริมเศรษฐกิจพอเพียงตาบลนาทอง

5,000
ม.ค.62-ก.ย.62
#####
ม.ค.62-ก.ย.62

-

#####
ม.ค.62-ก.ย.62
#####
ม.ค.62-ก.ย.62
#####
ม.ค.62-ก.ย.62

-

-

-

เจาะจงราคา5 รอการจั
วัน ดสรรเงินงบประมาณ
เจาะจงราคา5 รอการจั
วัน ดสรรเงินงบประมาณ
เจาะจงราคา5 รอการจั
วัน ดสรรเงินงบประมาณ
เจาะจงราคา5 รอการจั
วัน ดสรรเงินงบประมาณ
เจาะจงราคา5 รอการจั
วัน ดสรรเงินงบประมาณ

-12-

ลำ
ด ับ
ที่

1
2
3
4

5

6

รำยกำร/จำนวน/(หน่วย)

่ งเวลำทีต
หน่วยงำน
จำนวน
ชว
่ อ
้ ง ผลกำร เบิกจ่ำยแล้ค
ว งเหลือ กำหนด
่ มอบ หมำยเหตุ
เจ้ำของเงินแหล่งเงิน (บำท) เริม
่ จ ัดหำ ดำเนินงำน จำนวน จำนวน สง
ตำมแผน 1 2 3 4 5 (บำท) (บำท)งวดสุดท้ำย
สำนักปลัด อุดหนุน #####
ม.ค.62-ก.ย.62
- เจาะจงราคา5 รอการจั
วัน ดสรรเงินงบประมาณ

หมวดค่ำว ัสดุ
วัสดุสานั กงาน
สำนักปลัด อุดหนุน #####
ม.ค.62-ก.ย.62
ื้ วัสดุสานั กงานต่าง ๆ
-ค่าจัดซอ
วัสดุงานบ ้านงานครัว
สำนักปลัด อุดหนุน #####
ม.ค.62-ก.ย.62
-ค่าวัสดุงานบ ้านงานครัวต่าง ๆ
ื่ เพลิงและหล่อลืน
วัสดุเชอ
่
สำนักปลัด อุดหนุน #####
ม.ค.62-ก.ย.62
-ค่าวัสดุน้ ามัน หล่อลืน
่ ต่าง ๆ
วัสดุคอมพิวเตอร์
สำนักปลัด อุดหนุน #####
ม.ค.62-ก.ย.62
-ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ตา่ ง ๆ รวมถึงอุปกรณ์ท ี่
เกีย
่ วเนือ
่ งกับคอมพิวเตอร์
หมวดค่ำว ัสดุ
กองคลัง อุดหนุน #####
ม.ค.62-ก.ย.62
วัสดุสานั กงาน
กองคลัง อุดหนุน #####
ม.ค.62-ก.ย.62
-ค่าวัสดุสานั กงานต่าง ๆในสว่ นงานการเงิน
หมวดค่ำว ัสดุคอมพิวเตอร์
กองคลัง อุดหนุน #####
ม.ค.62-ก.ย.62
-ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์
กองคลัง อุดหนุน #####
ม.ค.62-ก.ย.62

-

เจาะจงราคา5 รอการจั
วัน ดสรรเงินงบประมาณ

-

เจาะจงราคา5 รอการจั
วัน ดสรรเงินงบประมาณ

-

เจาะจงราคา5 รอการจั
วัน ดสรรเงินงบประมาณ

-

เจาะจงราคา5 รอการจั
วัน ดสรรเงินงบประมาณ

-

-

เจาะจงราคา5 รอการจั
วัน ดสรรเงินงบประมาณ
เจาะจงราคา5 รอการจั
วัน ดสรรเงินงบประมาณ
เจาะจงราคา5 รอการจั
วัน ดสรรเงินงบประมาณ
เจาะจงราคา5 รอการจั
วัน ดสรรเงินงบประมาณ
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ลำ
ด ับ
ที่

รำยกำร/จำนวน/(หน่วย)

่ งเวลำทีต
หน่วยงำน
จำนวน
ชว
่ อ
้ ง ผลกำร เบิกจ่ำยแล้ค
ว งเหลือ กำหนด
่ มอบ หมำยเหตุ
เจ้ำของเงินแหล่งเงิน (บำท) เริม
่ จ ัดหำ ดำเนินงำน จำนวน จำนวน สง
ตำมแผน 1 2 3 4 5 (บำท) (บำท)งวดสุดท้ำย
รายได ้ #####
ม.ค.62-ก.ย.62
- เฉพาะเจาะจง
30 วัน
ตลอดทัง้ ปี

7 ค่าวัสดุ
ื่ เพลิงและหล่ออืน
วัสดุเชอ
่
ควำมสงบภำยใน รายได ้ #####
ม.ค.62-ก.ย.62
ค่ำว ัสดุ
กองกำรศึกษำ อุดหนุน #####
ม.ค.62-ก.ย.62
กองกำรศึกษำ อุดหนุน #####
ม.ค.62-ก.ย.62
8 วัสดุสานั กงาน
9 วัสดุงานบ ้านงานครัว
กองกำรศึกษำ อุดหนุน #####
ม.ค.62-ก.ย.62
กองกำรศึกษำ อุดหนุน #####
ม.ค.62-ก.ย.62
# วัสดุคอมพิวเตอร์
่ งดับเพลิง
กองกำรศึกษำ อุดหนุน 2,000
ม.ค.62-ก.ย.62
# วัสดุเครือ
# วัสดุอน
ื่
กองกำรศึกษำ รายได ้ ##### ต.ค.61-ม.ค.62
ื่ มระบบใชไฟฟ้
้
-ติดตัง้ มิเตอร์ไฟฟ้ าและเชอ
า
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ ้านนาทอง
ค่ำว ัสดุ
กองกำรศึกษำ รายได ้ ##### ต.ค.61-ม.ค.62
# ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียน กองกำรศึกษำ รายได ้ ##### ต.ค.61-ม.ค.62
กองกำรศึกษำ รายได ้ ##### ต.ค.61-ม.ค.62
# ค่าอาหารเสริม (นม) ศพด.
ค่ำว ัสดุ
สำธำรณสุ ข รายได ้ ##### ต.ค.61-ม.ค.62
ื้ เพลิงและหล่อลืน
่
สำธำรณสุ ข รายได ้ ##### ต.ค.61-ม.ค.62
# วัสดุเชอ
ื่ เพลิงต่าง ๆ เครืองพนหมอกควัน
-ค่าวัสดุน้ ามันเชอ

- เฉพาะเจาะจง
30 วัน

ตลอดทัง้ ปี

- เฉพาะเจาะจง
30 วัน

ตลอดทัง้ ปี

- เฉพาะเจาะจง
30 วัน

ตลอดทัง้ ปี

เฉพาะเจาะจง
30 วัน

ตลอดทัง้ ปี

เฉพาะเจาะจง
30 วัน

ตลอดทัง้ ปี

เฉพาะเจาะจง
30 วัน

ตลอดทัง้ ปี

เฉพาะเจาะจง
30 วัน

ตลอดทัง้ ปี

เฉพาะเจาะจง
30 วัน

ตลอดทัง้ ปี

เฉพาะเจาะจง
30 วัน

ตลอดทัง้ ปี

-
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ลำ
ด ับ

รำยกำร/จำนวน/(หน่วย)

่ งเวลำทีต
หน่วยงำน
จำนวน
ชว
่ อ
้ ง ผลกำร เบิกจ่ำยแล้ค
ว งเหลือ กำหนด
่ มอบ
เจ้ำของเงินแหล่งเงิน (บำท) เริม
่ จ ัดหำ ดำเนินงำน จำนวน จำนวน สง

หมำยเหตุ

รำยกำร/จำนวน/(หน่วย)
ที่

#

#
#
#

#

แหล่งเงิน

หมำยเหตุ

ตำมแผน 1 2 3 4 5
รายได ้ ##### ต.ค.61-ม.ค.62

ค่ำว ัสดุ
สำธำรณสุ ข
ว ัสดุวท
ิ ยำศำสตร์หรือกำรแพทย์
สำธำรณสุ ข รายได ้
ื้ วัสดุวท
1.ค่าจัดซอ
ิ ยาศาสตร์แยกเป็
สำธำรณสุ
นน้ ายาเคมี
ข รายได ้
พ่นหมอกครัวกาจัดยุง จานวน 52 ขวด ลิตรล่ะ
1,200 บาท
2.ทรายอะเบท จานวน 33 ถัง ๆ ละ
สำธำรณสุ
2,600
ข รายได
บาท ้
ค่ำว ัสดุ
เคหะและชุ มชน รายได ้
1.วัสดุไฟฟ้ าและวิทยุ
กองช่ ำง รายได ้
-ค่าวัสดุไฟฟ้ าต่าง ๆ
2.วัสดุกอ
่ สร ้าง
กองช่ำง รายได ้
ื้ วัสดุกอ
-ค่าจัดซอ
่ สร ้างต่าง ๆ
ค่ำว ัสดุ
กองกำรศึกษำ รายได ้
วัสดุกฬ
ี า
กองกำรศึกษำ รายได ้
ื้ วัสดุงานกีฬาต่าง ๆ
-ค่าจัดซอ

##### ต.ค.61-ม.ค.62
##### ต.ค.61-ม.ค.62

(บำท)

(บำท)งวดสุดท้ำย

- เฉพาะเจาะจง5 รอการจั
วัน ดสรรเงินงบประมาณ

##### ต.ค.61-ม.ค.62
##### ต.ค.61-ม.ค.62
##### ต.ค.61-ม.ค.62

เฉพาะเจาะจง5 รอการจั
วัน ดสรรเงินงบประมาณ

##### ต.ค.61-ม.ค.62

- เฉพาะเจาะจง5 รอการจั
วัน ดสรรเงินงบประมาณ

##### ต.ค.61-ม.ค.62
##### ต.ค.61-ม.ค.62

- เฉพาะเจาะจง5 รอการจั
วัน ดสรรเงินงบประมาณ
- เฉพาะเจาะจง5 รอการจั
วัน ดสรรเงินงบประมาณ
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ลำ
ด ับ
ที่

รำยกำร/จำนวน/(หน่วย)

ค่ำว ัสดุ
# วัสดุการเกษตร

่ งเวลำทีต
หน่วยงำน
จำนวน
ชว
่ อ
้ ง ผลกำร เบิกจ่ำยแล้ค
ว งเหลือ กำหนด
่ มอบ หมำยเหตุ
เจ้ำของเงินแหล่งเงิน (บำท) เริม
่ จ ัดหำ ดำเนินงำน จำนวน จำนวน สง
ตำมแผน 1 2 3 4 5 (บำท) (บำท)งวดสุดท้ำย
ส่ วนเกษตร รายได ้ ##### ต.ค.61-ม.ค.62

ส่ วนเกษตร

รายได ้ ##### ต.ค.61-ม.ค.62

-เฉพาะเจาะจง5 รอการจั
วัน ดสรรเงินงบประมาณ

1
2

3

4

ื้ วัสดุทางการเกษตรต่าง ๆ
-ค่าจัดซอ
้ อย
หมวดค่ำใชส
่ มแซม สำนักปลัด อุดหนุน #####
ค่ำบำรุงร ักษำและซอ
ม.ค.62-ก.ย.62
่ มแซมปรับปรุงครุภัณฑ์ตอุ
-ค่าบารุงรักษาซอ
า่ งดหนุ
ๆ น #####
ม.ค.62-ก.ย.62
่ มแซม ควำมสงบภำยในอุดดหนุน
ค่ำบำรุงร ักษำและซอ
้ ายในการปรับปรุงบารุงรักษาซอ
่ มแซม
-ค่าชาจ่
อุดหนุน #####
ม.ค.62-ก.ย.62
ครุภัณฑ์ ต่าง ๆ
อุดหนุน ##### ม.ค.62-ม.ค.61
่ มแซม
ค่ำบำรุงร ักษำและซอ
่ มแซมบารุงรักษา
-ค่าปรับปรุง ซอ
กองกำรศึ
ครุภกัณ
ษำฑ์อุดหนุน #####
ม.ค.62-ก.ย.62
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
กองกำรศึกษำ อุดหนุน #####
ม.ค.62-ก.ย.62
ค่ำบำรุงร ักษำและปร ับปรุงครุภสำธำรณสุ
ัณฑ์ ข รายได ้ ##### ต.ค.61-ม.ค.62
โครงการบารุงรักษาและปรับปรุงรถบรรทุ
สำธำรณสุ ขกขยะ
รายได ้ ##### ต.ค.61-ม.ค.62
-ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงรถบรรทุกขยะ

-

ตกลงราคา5 รอการจั
วัน ดสรรเงินงบประมาณ

-

ตกลงราคา30 วัน

-

ตกลงราคา30 วัน ตลอดทัง้ ปี
ตกลงราคา30 วัน ตลอดทัง้ ปี
ตกลงราคา30 วัน ตลอดทัง้ ปี
ตกลงราคา5 รอการจั
วัน ดสรรเงินงบประมาณ

ตลอดทัง้ ปี
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ลำ
ด ับ
ที่

รำยกำร/จำนวน/(หน่วย)

ค่ำสำธำณู ปโภค
1 ค่าไฟฟ้ า

่ งเวลำทีต
หน่วยงำน
จำนวน
ชว
่ อ
้ ง ผลกำร เบิกจ่ำยแล้ค
ว งเหลือ กำหนด
่ มอบ หมำยเหตุ
เจ้ำของเงินแหล่งเงิน (บำท) เริม
่ จ ัดหำ ดำเนินงำน จำนวน จำนวน สง
ตำมแผน 1 2 3 4 5 (บำท) (บำท)งวดสุดท้ำย
สำนักปลัด รายได ้ ##### ต.ค.61-ม.ค.62

สำนักปลัด

รายได ้ ##### ต.ค.61-ม.ค.62

-

เฉพาะเจาจง5 วัรนอการจัดสรรงบประมาณ

-ค่าไฟฟ้ าทีท
่ าการองค์การบริหารสว่ นตาบลนาทอง

2 ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล
3 ค่าบริการโทรศัพท์

สำนักปลัด
สำนักปลัด

รายได ้ ##### ต.ค.61-ม.ค.62
รายได ้ ##### ต.ค.61-ม.ค.62

- เฉพาะเจาะจง7 วัรนอการจัดสรรงบประมาณ

-ค่าบริการคูส
่ ายโทรศัพท์ รวมถึงค่าธรรมเนียม
ต่าง ๆในการปรับปรุงเพิม
่ หหมายเลข ปั งปรุงการ

ื่ มต่อสัญญาณ
เชอ
สำนักปลัด อุดหนุน ##### ม.ค.61-ก.ย.61
4 ค่าบริการไปรษณีย ์
-ค่าบริการจัดสง่ ไปรษณียต
์ า่ ง ๆ
ื่ สารและโทรคมนาคมสำนักปลัด อุดหนุน ##### ม.ค.61-ก.ย.61
5 ค่าบริการสอ
ื่ มต่อสัญญาณอินเตอร์เน็ ต รวมถึง
-ค่าบริการเชอ
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆทีเ่ กีย
่ วข ้อง

- เฉพาะเจาะจง
30 วัรอการจั
น
ดสรรงบประมาณ
- เฉพาะเจาะจง
30 วัรอการจั
น
ดสรรงบประมาณ
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ลำ
ด ับ
ที่

รำยกำร/จำนวน/(หน่วย)

่ งเวลำทีต
หน่วยงำน
จำนวน
ชว
่ อ
้ ง ผลกำร เบิกจ่ำยแล้ค
ว งเหลือ กำหนด
่ มอบ หมำยเหตุ
เจ้ำของเงินแหล่งเงิน (บำท) เริม
่ จ ัดหำ ดำเนินงำน จำนวน จำนวน สง
ตำมแผน 1 2 3 4 5 (บำท) (บำท)งวดสุดท้ำย

ค่ำครุภ ัณฑ์
สำนักปลัด รำยได้ #####
ครุภ ัณฑ์สำน ักงำน
ื้ เครือ
6 โครงการจัดซอ
่ งปรับอากาศพร
สำนั้อมติ
กปลัดดตัรายได
ง้
้ ##### ต.ค.60-ก.ย.61

- เฉพาะเจาะจง5 วัรนอการจัดสรรงบประมาณ

ื้ เครือ
-จัดซอ
่ งปรับอากาศแบบแยกสว่ น ชนิดอขวน

หรือ
้ ตัง้ พืน
้ (ขนาด50,000บีทย
ี )ู จานวน 4 เครือ
่ ง
ขนาด 36000 บทียู จานวน 1 เครือ
่ งสาหรับ
ห ้องประชุม
ื้ เครือ
ี งห ้องประชุ
่ งเสย
สำนักมปลัด อุดหนุน ##### ม.ค.61-ก.ย.61
7 โครงการจัดซอ

-

ตกลงราคา30 วัรอการจั
น
ดสรรงบประมาณ

ื้ เครือ
ี ง ลาโพง พร ้อมวางระบบติดตัง้
-ค่าจัดซอ
่ งเสย
จานวน 1 ชุดสาหรับห ้องประชุม
ื้ เต ้นท์ผ ้าใบกิจกรรมกลางแจ
สำนักปลัด อุ้งดหนุน #####
8 โครงการจัดซอ
ื้ เต ้นท์ผ ้าใบกิจกรรมกลางแจ
-ค่าจัดซอ
กองคลั
้ง ขนาด
ง
4 X8
เมตร ทรงโค ้ง จานวน 4 หลัง
ื้ โต๊ะพับสแตนเลสเอนกประสงค์
กองคลัง อุดหนุน ##### ม.ค.61-ก.ย.61
9 โครงการจัดซอ
ื้ โต๊ะพับสแตนเลสแท ้ทัง้ ตัว ขาโต๊ะ หน ้า
-ค่าจัดซอ

โต๊ะแผ่นสแตนเลส
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ลำ
ด ับ
ที่

รำยกำร/จำนวน/(หน่วย)

่ งเวลำทีต
หน่วยงำน
จำนวน
ชว
่ อ
้ ง ผลกำร เบิกจ่ำยแล้ค
ว งเหลือ กำหนด
่ มอบ หมำยเหตุ
เจ้ำของเงินแหล่งเงิน (บำท) เริม
่ จ ัดหำ ดำเนินงำน จำนวน จำนวน สง
ตำมแผน 1 2 3 4 5 (บำท) (บำท)งวดสุดท้ำย

ครุภ ัณฑ์ยำนพำหนะและขนสง่
ื้ รถยนต์โดยสารขนาด
สำนักปลั
12ด ทีอุ
น
่ ั่ด
ง หนุน ##### ม.ค.61-ก.ย.61
# โครงการจัดซอ
ี ี น
(ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตา่ กว่า 2400ซ
อุดซ
หนุ
ม.ค.61-ก.ย.61
หรือกาลังเครือ
่ งยนต์ สูงสุด ไม่ตา่ สกว่
ำนักาปลั90
ด กิโลวัตต์
จานวน 1 คัน
ม.ค.61-ก.ย.61
ค่ำทีด
่ ินและสงิ่ ก่อสร้ำง
สำนักปลัด อุดหนุน #####
ิ่
ปกำร
ม.ค.61-ก.ย.61
# ค่ำก่อสร้ำงสงสำธำรณู
โครงการก่อสร ้างบอร์ดประชาสมพัสำนั
นธ์กปลัด อุดหนุน #####
ั อุันธ์
-เพือ
่ ดำเนินกำรก่อสร้ำงบอร์ดประชำสมพ
ดหนุน
ม.ค.61-ก.ย.61
สาหรับติดประกาศแบบกระจกเลือ
่ นปิ ดล๊อคสอง

-

ตกลงราคา45 วัรอการจั
น
ดสรรงบประมาณ
ตกลงราคา45 วัรอการจั
น
ดสรรงบประมาณ

-

ตกลงราคา45 วัรอการจั
น
ดสรรงบประมาณ
ตกลงราคา45 วัรอการจั
น
ดสรรงบประมาณ
ตกลงราคา45 วัรอการจั
น
ดสรรงบประมาณ

-

ตกลงราคา45 วัรอการจั
น
ดสรรงบประมาณ

ชนิดประจาที่
รำยจ่ำยอืน
่
# โครงการสารวจความพึงพอใจ

สำนักปลัด อุดหนุน ##### ม.ค.61-ก.ย.61
สำนักปลัด อุดหนุน ##### ม.ค.61-ก.ย.61

-

ตกลงราคา45 วัรอการจั
น
ดสรรงบประมาณ

-

ตกลงราคา45 วัรอการจั
น
ดสรรงบประมาณ

-เพือ
่ จ่ายป็ นค่าจ ้างความพึงพอใจในการให ้บริการ
สาธารณะสุขขององค์การบริหารสว่ นตาบลนาทอง
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ลำ
ด ับ
ที่

#

#

#
#

รำยกำร/จำนวน/(หน่วย)

่ งเวลำทีต
หน่วยงำน
จำนวน
ชว
่ อ
้ ง ผลกำร เบิกจ่ำยแล้ค
ว งเหลือ กำหนด
่ มอบ หมำยเหตุ
เจ้ำของเงินแหล่งเงิน (บำท) เริม
่ จ ัดหำ ดำเนินงำน จำนวน จำนวน สง
ตำมแผน 1 2 3 4 5 (บำท) (บำท)งวดสุดท้ำย
- ตกลงราคา45 วัรอการจั
น
ดสรรงบประมาณ

ครุภ ัณฑ์
ครุภ ัณฑ์สำน ักงำน
กองคลัง อุดหนุน
ื้ ตู ้เหล็ก
โครงการจัดซอ
กองคลัง อุดหนุน #####
ื้ ตู ้เหล็กแบบสองบาน จานวน
-ค่าจัดซอ
กองคลัง 2 ตูอุ้ ดหนุน #####
ครุภ ัณฑ์คอมพิวเตอร์
ื้ เครือ
โครงการจัดซอ
่ งพิมพ์
้
ื
-ค่ำจ ัดซอเครือ
่ งพิมพ์ชนิดเลเซอร์
กองคลัหรื
ง ออุด
ชนิ
หนุดน #####
LED ส ี แบบ Networtk จานวน 2 เครือ
่ ง
ครุภ ัณฑ์
สำนักปลัด อุดหนุน
ครุภัณฑ์การเกษตร
สำนักปลัด อุดหนุน #####
ื้ เครือ
้ กปลัดนของ
โครงการจัดซอ
่ งพ่นยาแบบใช
สำนั
แรงดั
อุดหนุน #####
เหลวชนิดติดตัง้ พืน
้
สำนักปลัด อุดหนุน #####
ครุภ ัณฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ

ม.ค.62-ก.ย.62

-

ตกลงราคา45 วัรอการจั
น
ดสรรงบประมาณ
ตกลงราคา45 วัรอการจั
น
ดสรรงบประมาณ

-

ตกลงราคา45 วัรอการจั
น
ดสรรงบประมาณ

-

ตกลงราคา45 วัรอการจั
น
ดสรรงบประมาณ

-

ตกลงราคา45 วัรอการจั
น
ดสรรงบประมาณ

-

ตกลงราคา45 วัรอการจั
น
ดสรรงบประมาณ

-

ตกลงราคา45 วัรอการจั
น
ดสรรงบประมาณ

ม.ค.61-ก.ย.62

ม.ค.62-ก.ย.62

ม.ค.62-ก.ย.62
ม.ค.62-ก.ย.62
ม.ค.62-ก.ย.62

ื้ วิทยุสอ
ื่ สาร
# โครงการจัดซอ

กองชา่ ง อุดหนุน ##### ม.ค.62-ก.ย.62
ื้ ครคื องรับ- สง่ วิทยุชนิดประจ
-ค่าจัดซอ
กองช
าที
า่ ง่ ระบบ
อุดหนุน ##### ม.ค.62-ก.ย.62
VHF/FM ขนาดกาลังสง่ 10 วัตต์
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่ งเวลำทีต
หน่วยงำน
จำนวน
ชว
่ อ
้ ง ผลกำร เบิกจ่ำยแล้ค
ว งเหลือ กำหนด
ลำ
่ มอบ หมำยเหตุ
่ จ ัดหำ ดำเนินงำน จำนวน จำนวน สง
ด ับ รำยกำร/จำนวน/(หน่วย) เจ้ำของเงินแหล่งเงิน (บำท) เริม
ตำมแผน 1 2 3 4 5 (บำท) (บำท)งวดสุดท้ำย
ที่
ครุภ ัณฑ์โฆษณำและเผยแพร่ กองช่ ำง อุดหนุน
ม.ค.62-ก.ย.62
- ตกลงราคา45 วัรอการจั
น
ดสรรงบประมาณ

ื้ กล ้องวงจรปิ ดพร ้อมติ
กองช่
ดำตัง ง้ อุอหนุน ##### ม.ค.62-ก.ย.62
# โครงการจัดซอ
บ ้านดอนหัน หมู่ 4
อุอหนุน ##### ม.ค.62-ก.ย.62
ค่ำสำธำรณู ปโภค
สวัสดิกำรฯ
สวัสดิกำรฯ อุอหนุน ##### ม.ค.62-ก.ย.62
# ค่าไฟฟ้ า
-ค่าไฟฟ้ า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.นาทอง
อุอหนุน ##### ม.ค.62-ก.ย.62
สวัสดิกำรฯ
ม.ค.62-ก.ย.62
# ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล
-ค่าน้ าประปา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นาทอง
อุอหนุน ##### ม.ค.62-ก.ย.62
ครุภ ัณฑ์โฆษณำและเผยแพร่
ครุภ ัณฑ์สำน ักงำน
กองช่ ำง
ื้ เครือ
่ งปรับอากาศกองช่ำง อุอหนุน ##### ม.ค.62-ก.ย.62
# 1.โครงการจัดซอ
ื้ เครือ
-ค่าจัดซอ
่ งปรับอากาศแบบแยกส
กองช่ำงว่ นชนิ
อุอดหนุน ##### ม.ค.62-ก.ย.62
แขวนหรือตัง้ พืน
้
ื้ ตู ้เหล็ก
# 2.โครงการจัดซอ
กองคลัง
ื้ ตู ้เหล็กแบบสองบาน จานวน
-จัดซอ
กองคลั
2 งตู ้ อุอหนุน ##### ม.ค.62-ก.ย.62

-

ตกลงราคา45 วัรอการจั
น
ดสรรงบประมาณ
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่ งเวลำทีต
หน่วยงำน
จำนวน
ชว
่ อ
้ ง ผลกำร เบิกจ่ำยแล้ค
ว งเหลือ กำหนด
่ มอบ หมำยเหตุ
รำยกำร/จำนวน/(หน่วย) เจ้ำของเงินแหล่งเงิน (บำท) เริม
่ จ ัดหำ ดำเนินงำน จำนวน จำนวน สง
ตำมแผน 1 2 3 4 5 (บำท) (บำท)งวดสุดท้ำย
ครุภ ัณฑ์โฆษณำและเผยแพร่กองกำรศึกษำ อุดหนุน 8,000 ม.ค.62-ก.ย.62
- ตกลงราคา45 วัรอการจั
น
ดสรรงบประมาณ

ลำ
ด ับ
ที่

ื้ โทรทัศน์แอลอีด ีกองกำรศึ
# โครงการจัดซอ
(LEDD
กษำTV)
อุดหนุน 8,000
ื้ โทรทัศน์แอลอีด ี (LEDD TV) ขนาด 32
-ค่าจัดซอ
นิว้ จานวน 1 เครือ
่ ง
้ ำ
ึ ษำก(ศพด)
ค่ำใชจ
่ ยในกำรบริหำรสถำนศ
กองกำรศึ
ก
ษำ อุดหนุน #####
# -อาหารกลางวัน ค่าวัสดุการเรียนการสอน
กองกำรศึกษำ อุดหนุน #####
ค่าเครือ
่ งแบบนั กเรียน
โครงกำรอำหำรกลำงว ัน
กองกำรศึกษำ อุดหนุน #####
กองกำรศึกษำ อุดหนุน #####
# -ร.ร.บ ้านแบก
กองกำรศึกษำ อุดหนุน #####
# -ร.ร.บ ้านทัพม ้าดอนหันแวงวิทยา
กองกำรศึกษำ อุดหนุน #####
# -ร.ร.บ ้านนาทอง
ครุภ ัณฑ์
กองกำรศึกษำ อุดหนุน #####
ึ ษา
ครุภัณฑ์การศก
ื้ เครือ
# โครงการจัดซอ
่ งเล่นสนามกลางแจ
กองกำรศึกษำ
้ง ศพด.
อุดหนุน #####

ม.ค.62-ก.ย.62

ม.ค.62-ก.ย.62
ม.ค.62-ก.ย.62
ม.ค.62-ก.ย.62
ม.ค.62-ก.ย.62
ม.ค.62-ก.ย.62
ม.ค.62-ก.ย.62
ม.ค.62-ก.ย.62
ม.ค.62-ก.ย.62
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ตกลงราคา45 วัรอการจั
น
ดสรรงบประมาณ

ลำ
ด ับ
ที่

#

#

#

#

รำยกำร/จำนวน/(หน่วย)

่ งเวลำทีต
หน่วยงำน
จำนวน
ชว
่ อ
้ ง ผลกำร เบิกจ่ำยแล้ค
ว งเหลือ กำหนด
่ มอบ หมำยเหตุ
แหล่
ง
เงิ
น
เจ้ำของเงิน
(บำท) เริม
่ จ ัดหำ ดำเนินงำน จำนวน จำนวน สง
ตำมแผน 1 2 3 4 5 (บำท) (บำท)งวดสุดท้ำย
กองกำรศึกษำ อุดหนุน ##### ม.ค.62-ก.ย.62
- ตกลงราคา45 วัรอการจั
น
ดสรรงบประมาณ

ครุภ ัณฑ์กำรเกษตร
ื้ เครือ
โครงการจัดซอ
่ งพ่นหมอกควั
กองกำรศึ
น กษำ อุดหนุน
ื้ เครือ
-ค่าจัดซอ
่ งพ่นหมอกควันจานวน 2 เครือ
่ ง
ครุภ ัณฑ์คอมพิวเตอร์
ื้ เครือ
1.โครงการจัดซอ
่ งคอมพิวเตอร์
กองกำรศึ
โน๊กตษำบุค
๊ อุดหนุน
ื้ เครือ
-โครงการจัดซอ
่ งคอมพิวเตอร์โน๊ ตบุค
๊ สาหรับ
งานประมวลผล จานวน 1 เครือ
่ ง
ื้ เครือ
2.โครงการจัดซอ
่ งพิมพ์ กองกำรศึกษำ อุดหนุน
ื้ เครือ
-ค่าจัดซอ
่ งพิมพ์แบบฉีดหมึกพร ้อมติดตัง้
จานวน 1 เครือ
่ ง
ครุภ ัณฑ์
ครุภ ัณฑ์สำน ักงำน
กองกำรศึกษำ อุดหนุน
ื้ เก ้าอี้ ระดับอนวยการต
โครงการจัดซอ
กองกำรศึ้นกษำ รายได ้
ื้ เก ้าอี้ สาหรับพนั กงานสว่ นตาบล
-โครงการจัดซอ
ระดับ อานวยการท ้องถิน
่ ต ้น จานวน 1 ตัว

##### ม.ค.62-ก.ย.62
##### ม.ค.62-ก.ย.62

4,300 ม.ค.62-ก.ย.62

2,500 ม.ค.62-ก.ย.62
2,500 ม.ค.62-ก.ย.62
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ลำ
ด ับ
ที่

รำยกำร/จำนวน/(หน่วย)

ตกลงราคา45 วัรอการจั
น
ดสรรงบประมาณ

่ งเวลำทีต
หน่วยงำน
จำนวน
ชว
่ อ
้ ง ผลกำร เบิกจ่ำยแล้ค
ว งเหลือ กำหนด
่ มอบ หมำยเหตุ
เจ้ำของเงินแหล่งเงิน (บำท) เริม
่ จ ัดหำ ดำเนินงำน จำนวน จำนวน สง
ตำมแผน 1 2 3 4 5 (บำท) (บำท)งวดสุดท้ำย

1

2
3
4
5
6
7
8
9

หมวดไฟฟ้ำถนน
กองชา่ ง
ค่ำทีด
่ ินและสงิ่ ก่อสร้ำง
กองชา่ ง
ิ่
ค่ำก่อสร้ำงสงสำธำรณู
ปกำร
โครงการก่อสร ้างลานคอนกรีต กองชา่ ง
ก่อสร ้างลานคอนกรีตอเนกประสงค์
ิ่
ค่ำก่อสร้ำงสงสำธำรณู
ปโภค
โครงการก่อสร ้างถนนคอนกรีตเสริกองช
มเหล็า่ งก
โครงการก่อสร ้างถนนคอนกรีตเสริกองช
มเหล็า่ งก
โครงการก่อสร ้างถนนคอนกรีตเสริกองช
มเหล็า่ งก
โครงการก่อสร ้างถนนคอนกรีตเสริกองช
มเหล็า่ งก
โครงการก่อสร ้างถนนคอนกรีตเสริกองช
มเหล็า่ งก
โครงการก่อสร ้างถนนคอนกรีตเสริกองช
มเหล็า่ งก
โครงการก่อสร ้างถนนคอนกรีตเสริกองช
มเหล็า่ งก
โครงการขุดวางท่อระบายน้ า หมูกองช
่ 2 า่ ง

รายได ้ ##### ต.ค.61-ก.ย.62
รายได ้ ##### ต.ค.61-ก.ย.62

-

รายได ้ ##### ต.ค.61-ก.ย.62
หมู
รายได
่3 ้
หมู
รายได
่5 ้
หมู
รายได
่ 10 ้
หมู
รายได
่ 11 ้
หมู
รายได
่4 ้
หมู
รายได
่7 ้
หมู
รายได
่9 ้
รายได ้

#####
#####
#####
#####
#####
#####
#####
#####

ต.ค.61-ก.ย.62
ต.ค.61-ก.ย.62
ต.ค.61-ก.ย.62
ต.ค.61-ก.ย.62
ต.ค.61-ก.ย.62
ต.ค.61-ก.ย.62
ต.ค.61-ก.ย.62
ต.ค.61-ก.ย.62
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เฉพาะเจาะจง30 วัรอการจั
น
ดสรรงบประมาณ

เฉพาะเจาะจง30
เฉพาะเจาะจง30
เฉพาะเจาะจง30
เฉพาะเจาะจง30
เฉพาะเจาะจง30
เฉพาะเจาะจง30
เฉพาะเจาะจง30
เฉพาะเจาะจง30

วัรอการจั
น
ดสรรงบประมาณ
วัรอการจั
น
ดสรรงบประมาณ
วัรอการจั
น
ดสรรงบประมาณ
วัรอการจั
น
ดสรรงบประมาณ
วัรอการจั
น
ดสรรงบประมาณ
วัรอการจั
น
ดสรรงบประมาณ
วัรอการจั
น
ดสรรงบประมาณ
วัรอการจั
น
ดสรรงบประมาณ

่ งเวลำทีต
หน่วยงำน
จำนวน
ชว
่ อ
้ ง ผลกำร เบิกจ่ำยแล้ค
ว งเหลือ กำหนด
+
ลำ
่ มอบ หมำยเหตุ
่ จ ัดหำ ดำเนินงำน จำนวน จำนวน สง
ด ับ รำยกำร/จำนวน/(หน่วย) เจ้ำของเงินแหล่งเงิน (บำท) เริม
ตำมแผน 1 2 3 4 5 (บำท) (บำท)งวดสุดท้ำย
ที่
่
ิ
ค่ำก่อสร้ำงสงสำธำรณู ปโภค
รายได ้ ##### ต.ค.61-ก.ย.62
- ตกลงราคา45 วัรอการจั
น
ดสรรงบประมาณ
# โครงการขุดวางท่อระบายน้ า หมูกองช
่ 5 า่ ง รายได ้ ##### ต.ค.61-ก.ย.62
# โครงการขุดวางท่อระบายน้ า หมูกองช
่ 6 า่ ง รายได ้ ##### ต.ค.61-ก.ย.62
- ตกลงราคา45 วัรอการจั
น
ดสรรงบประมาณ
ค่ำทีด
่ ินและสงิ่ ก่อสร้ำง
กองชา่ ง
ิ่
ค่ำก่อสร้ำงสงสำธำรณู
ปกำร
รายได ้ ##### ต.ค.61-ก.ย.62

# โครงการลงหินคลุก หมู่ 1
กองชา่ ง รายได ้
# โครงการลงหินคลุก หมู่ 8
กองชา่ ง รายได ้
โครงกำรขยำยเขตไฟฟ้ำ
# -โครงการขยายเขตไฟฟ้ าสว่ นภูมกองช
ภ
ิ าคอา่ งาเภอ
รายได ้
ี งยืนในการดาเนินงานขยายเขตไฟฟ้ า หมู่ 1
เชย
# -โครงการขยายเขตไฟฟ้ าสว่ นภูมกองช
ภ
ิ าคอา่ งาเภอ
รายได ้
ี งยืนในการดาเนินงานขยายเขตไฟฟ้ า หมู่ 2
เชย
# -โครงการขยายเขตไฟฟ้ าสว่ นภูมกองช
ภ
ิ าคอา่ งาเภอ
รายได ้
ี งยืนในการดาเนินงานขยายเขตไฟฟ้ า หมู่ 4
เชย

##### ต.ค.61-ก.ย.62
##### ต.ค.61-ก.ย.62
##### ต.ค.61-ก.ย.62
##### ต.ค.61-ก.ย.62
##### ต.ค.61-ก.ย.62
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่ งเวลำทีต
หน่วยงำน
จำนวน
ชว
่ อ
้ ง ผลกำร เบิกจ่ำยแล้ค
ว งเหลือ กำหนด
่ มอบ หมำยเหตุ
รำยกำร/จำนวน/(หน่วย) เจ้ำของเงินแหล่งเงิน (บำท) เริม
่ จ ัดหำ ดำเนินงำน จำนวน จำนวน สง
ตำมแผน 1 2 3 4 5 (บำท) (บำท)งวดสุดท้ำย
# -โครงการขยายเขตไฟฟ้ าสว่ นภูมกองช
ภ
ิ าคอา่ งาเภอ
รายได ้ ##### ต.ค.61-ก.ย.62
- ตกลงราคา45 วัรอการจั
น
ดสรรงบประมาณ

ลำ
ด ับ
ที่

#

#
#

#

ี งยืนในการดาเนินงานขยายเขตไฟฟ้ า หมู่ 5
เชย
-โครงการขยายเขตไฟฟ้ าสว่ นภูมกองช
ภ
ิ าคอา่ งาเภอ
รายได ้
ี งยืนในการดาเนินงานขยายเขตไฟฟ้ า หมู่ 8
เชย
โครงกำรขยำยเขตไฟฟ้ำ
-โครงการขยายเขตไฟฟ้ าสว่ นภูมกองช
ภ
ิ าคอา่ งาเภอ
รายได ้
ี งยืนในการดาเนินงานขยายเขตไฟฟ้ า หมู่ 10
เชย
-โครงการขยายเขตไฟฟ้ าสว่ นภูมกองช
ภ
ิ าคอา่ งาเภอ
รายได ้
ี งยืนในการดาเนินงานขยายเขตไฟฟ้ า หมู่ 11
เชย
ครุภ ัณฑ์
ครุภ ัณฑ์สำน ักงำน
กำรเกษตร รำยได้
ื้ ตู ้เหล็ก
1.โครงการจัดซอ
การเกษตร รายได ้

##### ต.ค.61-ก.ย.62

##### ต.ค.61-ก.ย.62
##### ต.ค.61-ก.ย.62

5,500 ต.ค.61-ก.ย.62

-

ตกลงราคา45 วัรอการจั
น
ดสรรงบประมาณ

ื้ ตู ้เหล็กแบบสองบาน จานวน 1 ตู ้
-ค่าจัดซอ
ื้ โต๊ะทางาน ระดัการเกษตร
# 2.โครงการจัดซอ
บปฎิบต
ั ก
ิ าร
รายได ้ 4,000 ต.ค.61-ก.ย.62
ื้ โต๊ะทางานสาหรับพนั กงานสว่ นตาบล
-ค่าจัดซอ
จานวน 1 ตัว
ื่ .................................................
ื่ ................................................ลงชอ
ื่ ............................................
(ลงชอ
ลงชอ
ื่ ชม)
ี จน์)
(นายนาธาน
สาระโว)
(นางภิญญารัตน์ ชน
(นายอรุณ สพ
นั กวิชาการพัสดุชานาญการ
ผู ้อานวยการกองคลัง
นายกองค์การบริหารสว่ นตาบลนาทอง

วามจาเป็ น
วามจาเป็ น

วามจาเป็ น
วามจาเป็ น
วามจาเป็ น

วามจาเป็ น

วามจาเป็ น
วามจาเป็ น

วามจาเป็ น

วามจาเป็ น

วามจาเป็ น

วามจาเป็ น

วามจาเป็ น

วามจาเป็ น

แบบรำยงำนผลกำรดำเนินงำนแผนกำรจัดำพัสดุประจำปี งบประมำณ พ.ศ.2561
องค์กำรบริหำรส่ วนตำบลนำทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหำสำรคำม
ข้อมูล วันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2561
ลำ
ดับ
ที่

1

2

3

4

รำยกำร/จำนวน/(หน่ วย)

หน่ วยงำน
จำนวน ช่ วงเวลำที่ต้อง
เจ้ ำของเงิน แหล่ งเงิน (บำท)
เริ่มจัดหำ
ตำมแผน 1

หมวดค่ ำใช้ สอย
รำยจ่ ำยเพื่อให้ ได้มำซึ่ งบริ กำร
สำนักปลัด
1.ค่ำใช้จ่ำยในกำรล้ำงอัดขยำยภำพถ่ำย เข้ำปก สำนักปลัด
เย็บเล่มค่ำจัดทำเอกสำรเผยแพร่ ประชำสัมพันธ์
2.ค่ำลงทะเบียนในกำรฝึ กอบรมสัมมนำประชุมสำนักปลัด
ต่ำง ๆ
รำยจ่ ำยเกีย่ วกับกำรรั บรองและพิธีกำร
1.ค่ำใช้จ่ำยในกำรรับรองบุคคล คณะบุคคล สำนักปลัด
คณะกรรมกำรต่ำง ๆ
2.ค่ำใช้จ่ำยในกำรรับรองกำรประชุมต่ำง ๆ สำนักปลัด
-รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่ องกับกำรปฎิบตั ิรำชกำรที่ไม่
เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่น ๆ
ค่ ำจ้ ำงเหมำบริ กำรบุคคลภำยนอก
สำนักปลัด
1.ค่ำจ้ำงเหมำบริ กำรรักษำควำมสะอำดอำคำร สำนักปลัด
ที่ทำกำรองค์กำรบริ หำรส่ วนตำบลนำทอง
2.ค่ำจ้ำงเหมำดูแลศูนย์ USO NET
สำนักปลัด

ผลกำร
ดำเนินงำน
2 3 4

5

ผลกำร
ดำเนินงำน
2 3 4

5

1,204,000
รำยได้ 150,000
รำยได้ 50,000 ต.ค.60-ก.ย.61
รำยได้

100,000 ต.ค.60-ก.ย.61

รำยได้

40,000
20,000 ต.ค.60-ก.ย.61

รำยได้

20,000 ต.ค.60-ก.ย.61

รำยได้
รำยได้

144,000 ต.ค.60-ก.ย.61
72,000 ต.ค.60-ก.ย.61

รำยได้

10,000 ต.ค.60-ก.ย.61
-2-

ลำ
ดับ
ที่

รำยกำร/จำนวน/(หน่ วย)

หน่ วยงำน
จำนวน ช่ วงเวลำที่ต้อง
เจ้ ำของเงิน แหล่ งเงิน (บำท)
เริ่มจัดหำ
ตำมแผน 1

5 ค่ ำใช้ จ่ำยเดินทำงไปรำชกำร
สำนักปลัด รำยได้
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรต่ำง ๆ
สำนักปลัด รำยได้
6 ค่ำใช้จ่ำยในกำรเลือกตั้งทัว่ ไป
-ค่ำใช้จ่ำยในกำรเลือกตั้งระดับต่ำง ๆเกี่ยวเนื่ อง
กับกำรรณรงค์กำรออกเสี ยงประชำมติตำ่ ง ๆ
1.โครงกำรกิจกรรมรัฐพิธีและกิจกรรมอันเกี่ยวเนื
สำนั
่ องกปลัด รำยได้
กับสถำบันพระมหำกษัตริ ย ์
2.โครงกำรพัฒนำระบบสำรบรรณอิเลคทรอนิ กสค์ำนักปลัด รำยได้

100,000 ต.ค.60-ก.ย.61
500,000 ต.ค.60-ก.ย.61

50,000 ต.ค.60-ก.ย.61
10,000 ต.ค.60-ก.ย.61

ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิน
3.โครงกำรพัฒนำเวปไซค์องค์กำรบริ หำรส่ วน สำนักปลัด รำยได้
ตำบลนำทอง
-ค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนิ นโครงกำรพัฒนำเวปไซค์

10,000 ต.ค.60-ก.ย.61

องค์กำรบริ หำรส่ วนตำบล ค่ำเช่ำ SERVER,HOSTING
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ลำ
ดับ
ที่

รำยกำร/จำนวน/(หน่ วย)

หน่ วยงำน
จำนวน ช่ วงเวลำที่ต้อง
เจ้ ำของเงิน แหล่ งเงิน (บำท)
เริ่มจัดหำ
ตำมแผน 1

ค่ ำใช้ อย
กองคลัง
7 รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่ งบริ กำร
กองคลัง
-ค่ำลงทะเบียนในกำรฝึ กอบรมสัมมนำต่ำง ๆ
8 รำยจ่ ำยเกีย่ วเนื่ องกับกำรปฎิบัตริ ำชกำรที่ไม่ เข้ ำ กองคลัง
ลักษณะรำยจ่ ำยหมวดอื่น ๆ
1.ค่ำจ้ำงเหมำบริ กำรบุคคลภำยนอก
กองคลัง
-ค่ำจ้ำงเหมำบริ กำรบุคคลภำยนอกเก็บค่ำ
ธรรมเนี ยมขนถ่ำยขยะครัวเรื อน
2.ค่ำใช้จ่ำยเดินทำงไปรำชกำร
กองคลัง
ค่ำใช้จ่ำยเดินทำงไปรำชกำรต่ำง ๆ
3.โครงกำรปรับปรุ งพัฒนำระบบแผนที่ภำษีและกองคลัง
ทะเบียนทรัพย์สิน
4.โครงกำรเพิ่มประสิ ทธิ ภำพกำรจัดเก็บรำยได้ กองคลัง
ค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนิ นโครงกำรเพิ่มประสิ ทธิ ภำพ
กำรจัดเก็บรำยได้

รำยได้

308,000
100,000 ต.ค.60-ก.ย.61

รำยได้

48,000 ต.ค.60-ก.ย.61

รำยได้

80,000 ต.ค.60-ก.ย.61

รำยได้

20,000 ต.ค.60-ก.ย.61

รำยได้

20,000 ต.ค.60-ก.ย.61
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ผลกำร
ดำเนินงำน
2 3 4

5

ลำ
ดับ
ที่

รำยกำร/จำนวน/(หน่ วย)

หน่ วยงำน
จำนวน ช่ วงเวลำที่ต้อง
เจ้ ำของเงิน แหล่ งเงิน (บำท)
เริ่มจัดหำ
ตำมแผน 1

ผลกำร
ดำเนินงำน
2 3 4

5

ผลกำร
ดำเนินงำน
2 3 4

5

ค่ ำใช้ สอย
ควำมสงบฯ
225,000
9 รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่ องกับกำรปฎิบตั ิรำชกำรที่ไม่เข้ำ
ลักษณะรำยจ่ำยหมวดออื่นๆ
1.โครงกำรฝึ กอบรมลูกเสื อชำวบ้ำนทบทวนเพืค่อวำมสงบฯ รำยได้ 120,000 ต.ค.60-ก.ย.61
ป้ องกัน
-ในกำรดำเนิ นกำรโครงกำรฝึ กอบรมลูกเสื้ อชำว
ต.ค.60-ก.ย.61
บ้ำนทบทวนและปรำบปรำมปั ญหำยำเสพติด
2.โครงกำรเฝ้ำระวังลดอุบตั ิเหตุทำงกำรจรำจร ควำมสงบฯ รำยได้ 30,000 ต.ค.60-ก.ย.61
3.โครงกำรรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปั ญหำยำเสพ
ควำมสงบฯ รำยได้ 35,000 ต.ค.60-ก.ย.61
ติด
4.โครงกำรอบรมกำรป้ องกันและระงับอัคคีภยั ใน
ควำมสงบฯ รำยได้ 35,000 ต.ค.60-ก.ย.61
ชุมชน
ค่ ำใช้ สอย
กองกำรศึกษำอุดหนุน 1,332,000
50,000
10 รำยจ่ ำยเพื่อให้ ได้มำซึ่ งบริ กำร
-ค่ำลงทะเบียนประชุมสัมมนำฝึ กอบรมต่ำง ๆกองกำรศึกษำอุดหนุน 50,000 ม.ค.61-ก.ย.61
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่ องกับกำรปฎิบตั ิรำชกำรที่ไม่เข้ำ
ลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ

-5-

ลำ
ดับ
ที่

11

12
13
14

รำยกำร/จำนวน/(หน่ วย)

หน่ วยงำน
จำนวน ช่ วงเวลำที่ต้อง
เจ้ ำของเงิน แหล่ งเงิน (บำท)
เริ่มจัดหำ
ตำมแผน 1

รำยจ่ ำยเกีย่ วเนื่ องกับกำรปฎิบัตริ ำชกำรที่ไม่ เข้ ำ
ลักษณะรำยจ่ ำยหมวดอื่นๆ
1.ค่ำจ้ำงเหมำบุคคลภำยนอก
กองกำรศึกษำอุดหนุน 216,000 ม.ค.61-ก.ย.61
-ค่ำจ้ำเหมำบริ กำรบุคคลภำยนอกดูแลเด็กเล็ก
บ้ำนนำทอง
2.ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร
กองกำรศึกษำอุดหนุน 50,000 ม.ค.61-ก.ย.61
-โครงกำรจัดกิจกรรมพัฒนำด้ำนวิชำกำรและกองกำรศึกษำอุดหนุน 260,000
กิจกรรมหลักสู ตร
1.โครงกำรวันเด็กแห่งชำติ
กองกำรศึกษำอุดหนุน 150,000 ม.ค.61-ก.ย.61
เด็กเล็ก ศพด.บ้ำนนำทอง

2.โครงกำรแข่งกีฬำศูนย์พฒั นำเด็กเล็ก
กองกำรศึกษำอุดหนุน
3.โครงกำรทัศนศึกษำ ศูนย์พฒั นำเด็กเล็ก กองกำรศึกษำอุดหนุน
4.โครงกำรประชุมผูป้ กครอง
กองกำรศึกษำอุดหนุน
15 ค่ ำใช้ สอย
สำธำรณสุ ขอุดหนุน
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่ องกับกำรปฎิบตั ิรำชกำรที่ไม่เข้ำ
ลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ
1.โครงกำรดำเนิ นงำนและบริ กำรระบบกำรแพทย์
สำธำรณสุ ขอุดหนุน
ฉุกเฉิ นตำบลนำทอง 2561

40,000 ม.ค.61-ก.ย.61
40,000 ม.ค.60-ต.ค.61
30,000 ม.ค.60-ต.ค.61
519,400

364,400 ม.ค.60-ต.ค.61
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ลำ
ดับ
ที่

รำยกำร/จำนวน/(หน่ วย)

หน่ วยงำน
จำนวน ช่ วงเวลำที่ต้อง
เจ้ ำของเงิน แหล่ งเงิน (บำท)
เริ่มจัดหำ
ตำมแผน 1

ผลกำร
ดำเนินงำน
2 3 4

5

ผลกำร
ดำเนินงำน
2 3 4

5

ค่ ำใช้ สอย
สำธำรณสุ ขอุดหนุน 519,400
2.โครงกำรพัฒนำแม่น้ ำและลำคลอง(แม่น้ ำสวยใส)
สำธำรณสุ ขอุดหนุน 20,000 ม.ค.61-ก.ย.61
3.โครงกำรรณรงค์กำรนำขยะมำทำปุ๋ ยอินทรี ยชีสำธำรณสุ
ว
ขอุดหนุน 20,000 ม.ค.61-ก.ย.61
ภำพครัวเรื อน
4.โครงกำรรณรงค์ป้องกันและกำจัดโรคพิษสุ นสขั ำนั
บ้ำกปลัด อุดหนุน 35,000 ม.ค.61-ก.ย.61
5.โครงกำรรณรงค์ลดขยะมูลฝอยครัวเรื อนแบบสำนักปลัด อุดหนุน 50,000 ม.ค.61-ก.ย.61
บรู ณำกำร
ค่ ำใช้ สอย
สวัสดิกำรฯ
สวัสดิกำรฯ รำยได้ 35,000 ต.ค.60-ก.ย.61
16 รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่ งบริ กำร
-ค่ำลงทะเบียนในกำรฝึ กอบรม สัมมนำต่ำง ๆ
17 รำยจ่ ำยเกีย่ วเนื่ องกับกำรปฎิบัตริ ำชกำรที่ไม่ เข้ ำสวัสดิกำรฯ อุดหนุน 20,000 ม.ค.61-ก.ย.61
ลักษณะรำยจ่ ำยหมวดอื่น ๆ
1.ค่ำใช้จ่ำยไปรำชกำร ต่ำง ๆ
สวัสดิกำรฯ อุดหนุน 20,000 ม.ค.61-ก.ย.61
ค่ ำใช้ สอย
รำยจ่ ำยเพื่อให้ ได้มำซึ่ งบริ กำร
กองช่ ำง อุดหนุน 40,000
18 -ค่ำลงทะเบียนในกำรประชุม ฝึ กอบรม และ กองช่ำง อุดหนุน 40,000 ม.ค.61-ก.ย.61
สัมนำต่ำง ๆ
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ลำ
ดับ
ที่

รำยกำร/จำนวน/(หน่ วย)

หน่ วยงำน
จำนวน ช่ วงเวลำที่ต้อง
เจ้ ำของเงิน แหล่ งเงิน (บำท)
เริ่มจัดหำ
ตำมแผน 1

19 รำยจ่ ำยเกีย่ วเนื่ องกับกำรปฎิบัตริ ำชกำรที่ไม่ เเคหะและชุ
ข้ ำ
มชน
อุดหนุน 40,000 ม.ค.61-ก.ย.61
ลักษณะรำยจ่ ำยหมวดอื่น ๆ
1.ค่ำใช้จ่ำยเดินทำงไปรำชกำร
เคหะและชุมชน
อุดหนุน 40,000 ม.ค.61-ก.ย.61
20 รำยจ่ ำยเกีย่ วเนื่ องกับกำรปฎิบัตริ ำชกำรที่ไม่ เข้ ำ
ลักษณะรำยจ่ ำยหมวดอื่นค่ ำใช้ จ่ำยในกำรทิง้ ขยะ
1.ค่ำใช้จ่ำยในกำรทิ้งขยะ
กองช่ำง อุดหนุน 550,000 ม.ค.61-ก.ย.61
ค่ ำใช้ สอย
กองช่ำง อุดหนุน 215,000 ม.ค.61-ก.ย.61
21 รำยจ่ ำยเกีย่ วเนื่ องกับกำรปฏิบัตริ ำชกำรที่ไม่ เข้ ำ
ลักษณะรำยจ่ ำยอื่นหมวดอื่น ๆ
1.โครงกำรจัดประชุมประชำคมเพื่อกำรจัดทำแผน
สำนักปลัด อุดหนุน 20,000 ม.ค.61-ก.ย.61
พัฒนำตำบล
2.โครงกำรมหกรรมของดีเมืองเชียงยืน อ.เชียงยืสนำนักปลัด อุดหนุน 100,000 ม.ค.61-ก.ย.61
3.โครงกำรส่ งเสริ มกำรปลูกพืชเศรษฐกิจผักสวนครั
สำนักว ปลัด อุดหนุน 30,000 ม.ค.61-ก.ย.61
4.โครงกำรส่ งเสริ มอำชีพและสร้ ำงรำยได้ในชุมสชน
ำนักปลัด อุดหนุน 20,000 ม.ค.61-ก.ย.61
5.โครงกำรสร้ ำงภูมิคุม้ กันทำงสังคมให้เด็กและสำนักปลัด อุดหนุน 25,000 ม.ค.61-ก.ย.61
เยำวชน (โตไปไม่โกง)
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ลำ
ดับ
ที่

รำยกำร/จำนวน/(หน่ วย)

หน่ วยงำน
จำนวน ช่ วงเวลำที่ต้อง
เจ้ ำของเงิน แหล่ งเงิน (บำท)
เริ่มจัดหำ
ตำมแผน 1

ค่ ำใช้ สอย
สำนักปลัด อุดหนุน
21 รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่ องกับกำรปฏิบตั ิรำชกำรที่ไม่เข้ำ
ลักษณะรำยจ่ำยอื่นหมวดอื่น ๆ
6.โครงกำรเสริ มสร้ ำงคุณธรรมสำยใยรักครอบครั
สำนั
ว กปลัด อุดหนุน

20,000 ม.ค.61-ก.ย.61

ค่ ำใช้ สอย
กองกำรศึกษำอุดหนุน 220,000 ม.ค.61-ก.ย.61
22 รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่ องกับกำรปฏิบตั ิรำชกำรที่ไม่เข้ำ
ลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่น ๆ
1.ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกิจกรรมในวันสำคัญทำงกองกำรศึกษำอุดหนุน 40,000 ม.ค.61-ก.ย.61
ศำสนำ
2.ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำนประเพณี ทอ้ งถิ่น กองกำรศึกษำอุดหนุน 100,000 ม.ค.61-ก.ย.61
3.โครงกำรอบรมคุณธรรม (กำรปฎิบตั ิธรรม-กองกำรศึกษำอุดหนุน 40,000 ม.ค.61-ก.ย.61
วิปัสนำกรรมฐำน)

ผลกำร
ดำเนินงำน
2 3 4

5

4.โครงกำรอบรมคุณธรรมจริ ยธรรม
กองกำรศึกษำอุดหนุน
(ปฎิบตั ิธรรมถวำยเป็ นพุทธบูชำครั้งที่ 10 )

40,000 ม.ค.61-ก.ย.61

-9-

ลำ
ดับ
ที่

รำยกำร/จำนวน/(หน่ วย)

หน่ วยงำน
จำนวน ช่ วงเวลำที่ต้อง
เจ้ ำของเงิน แหล่ งเงิน (บำท)
เริ่มจัดหำ
ตำมแผน 1

ค่ ำใช้ สอย
กองกำรศึกษำอุดหนุน
23 รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่ องกับกำรปฏิบตั ิรำชกำรที่ไม่เข้ำ
ลักษณะรำยจ่ำยอื่นหมวดอื่น ๆ
1.ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำต้ำนยำเสพติ
กองกำรศึ
ด กษำอุดหนุน
ค่ ำใช้ สอย
ส่ วนเกษตร อุดหนุน
ส่ วนเกษตร อุดหนุน
24 รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่ งบริ กำร
-ค่ำลงทะเบียน ในกำรประชุมอบรมสัมมนำต่ำง ๆ
25 รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่ องกับกำรปฎิบตั ิรำชกำรที่ไม่เข้ำ
ลักษณะรำจ่ำยหมวดอื่น
1.ค่ำใช้จ่ำยเดินทำงไปรำชกำร ต่ำง ๆ
ส่ วนเกษตร อุดหนุน
2.โครงกำรปล่อยปลำเฉลิมพระเกียรติและ ส่ วนเกษตร อุดหนุน
ถวำยเป็ นพระรำชกุศล
3.โครงกำรปลูกป่ ำเฉลิมพระเกียรติ
ส่ วนเกษตร อุดหนุน
4.โครงกำรส่ งเสริ มเศรษฐกิจพอเพียงตำบลนำทอง
ส่ วนเกษตร อุดหนุน
-ค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนิ นโครงกำรส่ งเสริ มเศรษฐ
กิจพอเพียงตำบลนำทอง

ผลกำร
ดำเนินงำน
2 3 4

5

ผลกำร
ดำเนินงำน
2 3 4

5

150,000

150,000 ม.ค.61-ก.ย.61
150,000 ม.ค.61-ก.ย.61
10,000 ม.ค.61-ก.ย.61

5,000 ม.ค.61-ก.ย.61
30,000 ม.ค.61-ก.ย.61
5,000 ม.ค.61-ก.ย.61
100,000 ม.ค.61-ก.ย.61
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ลำ
ดับ
ที่

รำยกำร/จำนวน/(หน่ วย)

หมวดค่ ำวัสดุ
1 วัสดุสำนักงำน
-ค่ำจัดซื้ อวัสดุสำนักงำนประเภทต่ำง ๆ

หน่ วยงำน
จำนวน ช่ วงเวลำที่ต้อง
เจ้ ำของเงิน แหล่ งเงิน (บำท)
เริ่มจัดหำ
ตำมแผน 1

สำนักปลัด อุดหนุน
สำนักปลัด อุดหนุน

650,000 ม.ค.61-ก.ย.61
250,000 ม.ค.61-ก.ย.61

สำนักปลัด รำยได้
2 วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว
-ค่ำวัสดุงำนบ้ำนงำนครัวต่ำง ๆ
สำนักปลัด อุดหนุน
3 วัสดุเชื่ อเพลิงและหล่อลื่น
-ค่ำวัสดุน้ ำมัน หล่อลื่นต่ำง ๆ
สำนักปลัด รำยได้
4 วัสดุคอมพิวเตอร์
-ค่ำวัสดุคอมพิวเตอร์ ตำ่ ง ๆ รวมถึงอุปกรณ์ที่
เกี่ยวเนื่ องกับคอมพิวเตอร์

50,000 ต.ค.60-ก.ย.61
100,000 ม.ค.61-ก.ย.61
250,000 ต.ค.60-ก.ย.61

หมวดค่ ำวัสดุ
5 วัสดุสำนักงำน
-ค่ำวัสดุสำนักงำนต่ำง ๆในส่ วนงำนกำรเงิน
หมวดค่ ำวัสดุ
6 วัสดุเชื่ อเพลิงและหล่ออื่น

กองคลัง รำยได้
กองคลัง รำยได้

40,000 ต.ค.60-ก.ย.61
40,000 ต.ค.60-ก.ย.61

สำนักปลัด รำยได้
สำนักปลัด รำยได้

100,000 ต.ค.60-ก.ย.61
100,000 ต.ค.60-ก.ย.61

ลำ
ดับ
ที่

หน่ วยงำน
จำนวน ช่ วงเวลำที่ต้อง
เจ้ ำของเงิน แหล่ งเงิน (บำท)
เริ่มจัดหำ
ตำมแผน 1
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รำยกำร/จำนวน/(หน่ วย)

ค่ ำวัสดุ
กองกำรศึกษำอุดหนุน 170,000 ม.ค.61-ก.ย.61
7 วัสดุสำนักงำน
กองกำรศึกษำอุดหนุน 60,000 ม.ค.61-ก.ย.61
วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว
กองกำรศึกษำอุดหนุน 60,000 ม.ค.61-ก.ย.61
วัสดุคอมพิวเตอร์
กองกำรศึกษำอุดหนุน 30,000 ม.ค.61-ก.ย.61
วัสดุอื่น
กองกำรศึกษำอุดหนุน 20,000 ต.ค.60-ก.ย.61
-ค่ำวัสดุอื่น ๆ ได้แก่ ค่ำไฟฟ้ำรวมค่ำติดตั้งและ
อุปกรณ์ตำ่ ง ๆที่เกี่ยวข้องสำหรับศูนย์พฒั นำ
เด็กเล็กบ้ำนหนองแวง
ค่ ำวัสดุ
กองกำรศึกษำอุดหนุน 810,553 ม.ค.61-ก.ย.61
กองกำรศึกษำอุดหนุน 810,553 ม.ค.61-ก.ย.61
8 ค่ำอำหำรเสริ ม (นม)
ค่ ำวัสดุ
สำธำรณสุ ข รำยได้ 371,800 ต.ค.60-ก.ย.61
สำธำรณสุ ข รำยได้ 250,000 ต.ค.60-ก.ย.61
9 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
1.ค่ำวัสดุน้ ำมันเชื่ อเพลิงหล่อลื่นต่ำง ๆ สำหรับสำธำรณสุ ข รำยได้ 50,000 ต.ค.60-ก.ย.61
เครื่ องพ่นหมอกครัว
2.รถพยำบำลฉุกเฉิ น และรถยนต์บรรทุกขยะ สำธำรณสุ ข อุดหนุน 200,000 ม.ค.61-ก.ย.61

ผลกำร
ดำเนินงำน
2 3 4

5
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ลำ
ดับ
ที่

10

11

12

13
1

รำยกำร/จำนวน/(หน่ วย)

หน่ วยงำน
จำนวน ช่ วงเวลำที่ต้อง
เจ้ ำของเงิน แหล่ งเงิน (บำท)
เริ่มจัดหำ
ตำมแผน 1

ค่ ำวัสดุ
สำธำรณสุ ข อุดหนุน
วัสดุวิทยำศำสตร์ หรื อกำรแพทย์
สำธำรณสุ ข อุดหนุน
1.ค่ำจัดซื้ อวัสดุวิทยำศำสตร์ แยกเป็ นน้ ำยำเคมี สำธำรณสุ ข อุดหนุน
พ่นหมอกครัวกำจัดยุง จำนวน 52 ขวด ลิตรล่ะ
1,200 บำท
2.ทรำยอะเบท จำนวน 33 ถัง ๆ ละ 1,800 บำทสำธำรณสุ ข อุดหนุน
ค่ ำวัสดุ
กองช่ ำง อุดหนุน
1.วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ
กองช่ำง อุดหนุน
2.วัสดุก่อสร้ ำง
กองช่ำง อุดหนุน
-ค่ำจัดซื้ อวัสดุก่อสร้ ำงต่ำง ๆ
ค่ ำวัสดุ
ศำสนำวัฒนธรรมฯ
อุดหนุน
วัสดุกีฬำ
ศำสนำวัฒนธรรมฯ
อุดหนุน
-ค่ำจัดซื้ อวัสดุงำนกีฬำต่ำง ๆ
ค่ ำวัสดุ
ส่ วนเกษตรอุดหนุน
วัสดุกำรเกษตร
อุดหนุน
-ค่ำจัดซื้ อวัสดุทำงกำรเกษตรต่ำง ๆ
ค่ ำบำรุ งรั กษำและซ่ อมแซม
สำนักปลัด รำยได้
-ค่ำบำรุ รักษำ ซ่อมแซมปรับปรุ งครุ ภณั ฑ์ตำ่ ง ๆ

ผลกำร
ดำเนินงำน
2 3 4

5

ผลกำร
ดำเนินงำน
2 3 4

5

371,800
121,800
62,400 ม.ค.61-ก.ย.61

59,400 ม.ค.61-ก.ย.61
180,000
150,000 ม.ค.61-ก.ย.61
30,000 ม.ค.61-ก.ย.61
90,000 ม.ค.61-ก.ย.61
90,000 ม.ค.61-ก.ย.61
10,000
10,000 ม.ค.61-ก.ย.61
200,000 ต.ค.60-ก.ย.61
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ลำ
ดับ
ที่

รำยกำร/จำนวน/(หน่ วย)

หน่ วยงำน
จำนวน ช่ วงเวลำที่ต้อง
เจ้ ำของเงิน แหล่ งเงิน (บำท)
เริ่มจัดหำ
ตำมแผน 1

กองคลัง รำยได้
2 ค่ ำบำรุ งรั กษำและซ่ อมแซม
-ค่ำบำรุ งรักษำ ซ่อมแซมปรับปรุ งครุ ภณั ฑ์ตำ่ ง ๆ
กองกำรศึกษำอุดหนุน
3 ค่ ำบำรุ งรั กษำและซ่ อมแซม
-ค่ำปรับปรุ ง ซ่อมแซมบำรุ งรักษำ ครุ ภณั ฑ์ (ศพด)
สำธำรณสุ ข อุดหนุน
4 ค่ ำบำรุ งรั กษำและซ่ อมแซม
-ค่ำบำรุ งรักษำ ซ่อมแซมปรับปรุ งครุ ภณั ฑ์ตำ่ ง ๆ

40,000 ต.ค.60-ก.ย.61
30,000 ม.ค.61-ก.ย.61
30,000 ม.ค.61-ก.ย.61

1 ค่ ำสำธำณูปโภค
สำนักปลัด
ค่ำไฟฟ้ำ
สำนักปลัด
-ค่ำไฟฟ้ำที่ทำกำรองค์กำรบริ หำรส่ วนตำบลนำทอง
สำนักปลัด
2 ค่ำน้ ำประปำ ค่ำน้ ำบำดำล
3 ค่ำบริ กำรโทรศัพท์
สำนักปลัด
-ค่ำบริ กำรคู่สำยโทรศัพท์ รวมถึงค่ำธรรมเนี ยม
ต่ำง ๆในกำรปรับปรุ งเพิ่มหหมำยเลข ปั งปรุ งกำร
เชื่ อมต่อสัญญำณ
สำนักปลัด
4 ค่ำบริ กำรไปรษณี ย ์
-ค่ำบริ กำรจัดส่ งไปรษณี ยต์ ำ่ ง ๆ
สำนักปลัด
5 ค่ำบริ กำรสื่ อสำรและโทรคมนำคม
-ค่ำบริ กำรเชื่ อมต่อสัญญำณอินเตอร์ เน็ต รวมถึง
ค่ำธรรมเนี ยมต่ำง ๆที่เกี่ยวข้อง

อุดหนุน 410,000 ม.ค.61-ม.ค.61
รำยได้ 300,000 ต.ค.60-ม.ค.61
รำยได้
รำยได้

10,000 ต.ค.60-ม.ค.61
40,000 ต.ค.60-ม.ค.61

รำยได้

20,000 ต.ค.60-ม.ค.61

รำยได้

40,000 ต.ค.60-ม.ค.61
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ลำ
ดับ
ที่

รำยกำร/จำนวน/(หน่ วย)

หน่ วยงำน
จำนวน ช่ วงเวลำที่ต้อง
เจ้ ำของเงิน แหล่ งเงิน (บำท)
เริ่มจัดหำ
ตำมแผน 1

6 ค่ ำครุ ภณ
ั ฑ์
สำนักปลัด
ครุ ภณ
ั ฑ์ สำนักงำน
1.โครงกำรจัดซื้ อเครื่ องปรับอำกำศพร้ อมติดตั้งสำนักปลัด
จัดซื้ อเครื่ องปรับอำกำศแยกส่ วนชนิ ดตั้งพื้นหรื อ
ชนิ ดแขวนมีระบบฟอกอำกำศ(ขนำด240000บีทีย)ู
ั ฑ์ คอมพิวเตอร์
5 ครุ ภณ
1.โครงกำรจัดซื้ อคอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊คสำหรับงำน
สำนักปลัด
ประมวลผล
-ค่ำจัดซื้ อคอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊คจำนวน 1 เครื่ อง
สำนักปลัด
6 ค่ำบำรุ งรักษำและปรับปรุ งครุ ภณั ฑ์
-ค่ำซ่อมรถนัง่ ส่ วนกลำง
ั ฑ์
กองคลัง
7 ค่ ำครุ ภณ
ครุ ภณั ฑ์สำนักงำน
1.โครงกำรจัดซื้ อตูเ้ หล็กเก็บเอกสำรชนิ ด 4 ลิ้นชักองคลัง
-ค่ำจัดซื้ อตูเ้ หล็กเก็บเอกสำรชนิ ด 4 ลิ้นชัก
จำนวน 1 หลัง

รำยได้

103,400 ต.ค.60-ม.ค.61

รำยได้

32,400 ต.ค.60-ม.ค.61

รำยได้

21,000 ต.ค.60-ม.ค.61

รำยได้

50,000 ต.ค.60-ม.ค.61

รำยได้

47,000 ต.ค.60-ม.ค.61

รำยได้

5,000 ต.ค.60-ม.ค.61

ผลกำร
ดำเนินงำน
2 3 4

5
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ลำ
ดับ
ที่

8

9

10

11

รำยกำร/จำนวน/(หน่ วย)

หน่ วยงำน
จำนวน ช่ วงเวลำที่ต้อง
เจ้ ำของเงิน แหล่ งเงิน (บำท)
เริ่มจัดหำ
ตำมแผน 1

ผลกำร
ดำเนินงำน
2 3 4

5

ผลกำร
ดำเนินงำน
2 3 4

5

ครุ ภณ
ั ฑ์ คอมพิวเตอร์
1.โครงกำรจัดซื้ อคอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊คสำหรับ กองคลังบริ หำรงำนคัลง 42,000 ต.ค.60-ก.ย.61
งำนประมวลผล จำนวน 2 เครื่ อง
ค่ ำครุ ภณ
ั ฑ์
ควำมสงบภำยใน
สำนักปลัด 200,000 ม.ค.61-ม.ค.61
ครุ ภณั ฑ์โฆษณำและเผยแพร่
1.โครงกำรจัดซื้ อกล้องวงจรปิ ดพร้ อมติดตั้ง ควำมสงบภำยใน
สำนักปลัด 200,000 ม.ค.61-ม.ค.61
-ค่ำจัดซื้ อกล้องวงจรปิ ดพร้ อมติดตั้ง อบตนำทอง
ค่ ำสำธำรณูปโภค
กองกำรศึกกองกำรศึ
ษำ
กษำ 30,000 ม.ค.61-ม.ค.61
1.ค่ำไฟฟ้ำ
กองกำรศึกกองกำรศึ
ษำ
กษำ 20,000 ม.ค.61-ม.ค.61
-ค่ำไฟฟ้ำ ศูนย์พฒั นำเด็กเล็ก
-ค่ำน้ ำประปำ -ค่ำน้ ำบำดำล
กองกำรศึกกองกำรศึ
ษำ
กษำ 10,000 ม.ค.61-ม.ค.61
ค่ ำครุ ภณ
ั ฑ์
กองกำรศึกกองกำรศึ
ษำ
กษำ 48,200 ต.ค.60-ก.ย.61
ครุ ภณั ฑ์สำนักงำน
1.โครงกำรจัดซื้ อตูเ้ หล็กเก็บเอกสำรแบบ 4 ลิ้นกองกำรศึ
ชัก กษำ 15,000 15,000 ต.ค.60-ก.ย.61
จัดซื้ อตูเ้ หล็กเก็บเอกสำร ชนิ ด 4 ลิ้น จำนวน
3 หลัง
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ลำ
ดับ
ที่

รำยกำร/จำนวน/(หน่ วย)

หน่ วยงำน
จำนวน ช่ วงเวลำที่ต้อง
เจ้ ำของเงิน แหล่ งเงิน (บำท)
เริ่มจัดหำ
ตำมแผน 1

ครุ ภณ
ั ฑ์ คอมพิวเตอร์
12 1.โครงกำรจัดซื้ อเครื่ องคอมพิวเตอร์ สำหรับงำน
กองกำรศึกษำ รำยได้ 16,000 ต.ค.60-ม.ค.61
สำนักงำน
2.โครงกำรจัดซื้ อเครื่ องพิมพ์แบบฉี ดหมึกพร้ อกองกำรศึ
ม
กษำ รำยได้ 17,200 ต.ค.60-ม.ค.61
ติดตั้งถังหมึกพิมพ์(Ink Tank Printer) จำนวน
4 เครื่ อง
ค่ ำที่ดนิ และสิ่ งก่ อสร้ ำง
กองกำรศึกษำอุดหนุน 590,000 ม.ค.61-ก.ย.61

13 อำคำรต่ำง ๆ
1.โครงกำรก่อสร้ ำงอำคำรศูนย์พฒั นำเด็กเล็ก กองกำรศึกษำอุดหนุน 500,000 ม.ค.61-ก.ย.61
บ้ำนนำทอง
ค่ ำก่ อสร้ ำงสิ่ งสำธำรณูปกำร
ั นำเด็กเล็กกองกำรศึกษำอุดหนุน 90,000 ม.ค.61-ก.ย.61
14 โครงกำรปรั บปรุ งภูมทิ ศั น์ ศูนย์ พฒ
1.โครงกำรปรับปรุ งภูมิทศั น์ ศูนย์พฒั นำเด็กเล็กองกำรศึ
ก
กษำอุดหนุน 30,000 ม.ค.61-ก.ย.61
บ้ำนหนองแวง
2.โครงกำรปรับปรุ งภูมิทศั น์ ศูนย์พฒั นำเด็กเล็กองกำรศึ
ก
กกองกำรศึ
ษำ
กษำ 30,000 ม.ค.61-ก.ย.61
บ้ำนวังน้ ำใส
3.โครงกำรปรับปรุ งภูมิทศั น์ ศูนย์พฒั นำเด็กเล็กองกำรศึ
ก
กษำกองกำรศึกษำ30,000 ม.ค.61-ก.ย.61
บ้ำนแบก
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ลำ
ดับ
ที่

รำยกำร/จำนวน/(หน่ วย)

หน่ วยงำน
จำนวน ช่ วงเวลำที่ต้อง
เจ้ ำของเงิน แหล่ งเงิน (บำท)
เริ่มจัดหำ
ตำมแผน 1

ค่ ำครุ ภณ
ั ฑ์
สวัสดิกำรฯ รำยได้
7,500
15 ครุ ภณั ฑ์สำนักงำน
1.โครงกำรจัดซื้ อเก้ำอี้พนักงำน ระดับ 6-7 สวัสดิกำรฯ รำยได้
3,000 ต.ค.60-ก.ย.61
-ค่ำจัดซื้ อเก้ำอี้พนักงำนระดับ 6-7 จำนวน 1 ตัว
2.โครงกำรจัดซื้ อตูเ้ หล็กเก็บเอกสำรแบบ 40 ช่อสวัง สดิกำรฯ รำยได้
4,500 ต.ค.60-ก.ย.61
-ค่ำจัดซื้ อตูเ้ หล็กเก็บเอกสำรแบบ 40 ช่อง
จำนวน 1 หลัง
ค่ำครุ ภณั ฑ์
กองช่ำง อุดหนุน 32,400 ม.ค.61-ก.ย.61
16 1.โครงกำรจัดซื้ อเครื่ องปรับอำกำศพร้ อมติดตั้ง กองช่ำง อุดหนุน 32,400 ม.ค.61-ก.ย.61
-ค่ำจัดซื้ อเครื่ องปรับอำกำศแบบแยกส่ วนชนิ ดตั้ง
พื้นหรื อชนิ ดแขนวพร้ องติดตั้ง ขนำด 24000 บีทียู
จำนวน 1 เครื่ อง
หมวดไฟฟ้ ำถนน
กองช่ำง อุดหนุน 1,600,000 ม.ค.61-ก.ย.61
17 ค่ ำที่ดนิ และสิ่ งก่ อสร้ ำง
กองช่ำง อุดหนุน 1,600,000 ม.ค.61-ก.ย.61
ค่ำก่อสร้ ำงสิ่ งสำธำรณู ปกำร
1.โครงกำรก่อสร้ ำงถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็ก หมูกองช่
1่ 0 ำง อุดหนุน 165,000 ม.ค.61-ก.ย.61
-จุดที่ 1 ขนำดกว้ำง 4.0 เมตร ยำว 38 เมตร กองช่ำง อุดหนุน 79,000 ม.ค.61-ก.ย.61
-จุดที่ 2 ขนำดกว้ำง 2.5 เมตร ยำว 30 เมตร กองช่ำง อุดหนุน 39,000 ม.ค.61-ก.ย.61

ผลกำร
ดำเนินงำน
2 3 4

5
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ลำ
ดับ
ที่

รำยกำร/จำนวน/(หน่ วย)

หน่ วยงำน
จำนวน ช่ วงเวลำที่ต้อง
เจ้ ำของเงิน แหล่ งเงิน (บำท)
เริ่มจัดหำ
ตำมแผน 1

-จุดที่ 3ขนำดกว้ำง 2.5เมตร ยำว 14 เมตร
กองช่ำง
-จุดที่ 4 ขนำดกว้ำง 4.0 เมตร ยำว 14 เมตร กองช่ำง
2.โครงกำรก่อสร้ ำงถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็ก กองช่ำง
หมู่ 11 ขนำด กว้ำง 4.0 เมตร ยำว 96.5 เมตร
3.โครงกำรก่อสร้ ำงถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็ก กองช่ำง
หมู่ 4 ขนำด กว้ำง 4.0 เมตร ยำว 96.5 เมตร
4.โครงกำรก่อสร้ ำงถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็ก กองช่ำง
หมู่ 7 ขนำด กว้ำง 4.0 เมตร ยำว 96.5 เมตร
5.โครงกำรขุดวำงท่อระบำยน้ ำ หมู่ 2
กองช่ำง
ค่ำก่อสร้ ำงขุดวำงท่อระบำยน้ ำคอนกรี ตเสริ มเหล็ก
6.โครงกำรขุดวำงท่อระบำยน้ ำ หมู่ 6
กองช่ำง
-ก่อสร้ ำงขุดวำงท่อระบำยน้ ำคอนกรี ตเสริ มเหล็ก
7.โครงกำรขุดวำงท่อระบำยน้ ำ หมู่ 8
กองช่ำง
-ก่อสร้ ำงขุดวำงท่อระบำยน้ ำคอนกรี ตเสริ มเหล็ก
ขนำด 0.40 เมตร X 1.00 เมตร
8.โครงกำรขุดวำงท่อระบำยน้ ำ หมู่ 1
กองช่ำง
-ค่ำก่อสร้ ำงขุดวำงท่อระบำยน้ ำคอนกรี ต
ขนำด 0.40 เมตร X 1.00 เมตรจำนวน100 ท่อน

ผลกำร
ดำเนินงำน
2 3 4

5

ผลกำร
ดำเนินงำน
2 3 4

5

อุดหนุน 18,000 ม.ค.61-ก.ย.61
อุดหนุน 29,000 ม.ค.61-ก.ย.61
อุดหนุน 200,000 ม.ค.61-ก.ย.61
อุดหนุน 200,000 ม.ค.61-ก.ย.61
อุดหนุน 200,000 ม.ค.61-ก.ย.61
อุดหนุน 200,000 ม.ค.61-ก.ย.61
อุดหนุน 200,000 ม.ค.61-ก.ย.61
อุดหนุน 200,000 ม.ค.61-ก.ย.61

อุดหนุน 200,000 ม.ค.61-ก.ย.61
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ลำ
ดับ
ที่

รำยกำร/จำนวน/(หน่ วย)

หน่ วยงำน
จำนวน ช่ วงเวลำที่ต้อง
เจ้ ำของเงิน แหล่ งเงิน (บำท)
เริ่มจัดหำ
ตำมแผน 1

-จุดที่ 3ขนำดกว้ำง 2.5เมตร ยำว 14 เมตร
กองช่ำง
-จุดที่ 4 ขนำดกว้ำง 4.0 เมตร ยำว 14 เมตร กองช่ำง
2.โครงกำรก่อสร้ ำงถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็ก กองช่ำง
หมู่ 11 ขนำด กว้ำง 4.0 เมตร ยำว 96.5 เมตร
3.โครงกำรก่อสร้ ำงถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็ก กองช่ำง
หมู่ 4 ขนำด กว้ำง 4.0 เมตร ยำว 96.5 เมตร
4.โครงกำรก่อสร้ ำงถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็ก กองช่ำง
หมู่ 7 ขนำด กว้ำง 4.0 เมตร ยำว 96.5 เมตร
5.โครงกำรขุดวำงท่อระบำยน้ ำ หมู่ 2
กองช่ำง
ค่ำก่อสร้ ำงขุดวำงท่อระบำยน้ ำคอนกรี ตเสริ มเหล็ก

อุดหนุน 18,000 ม.ค.61-ก.ย.61
อุดหนุน 29,000 ม.ค.61-ก.ย.61
อุดหนุน 200,000 ม.ค.61-ก.ย.61
อุดหนุน 200,000 ม.ค.61-ก.ย.61
อุดหนุน 200,000 ม.ค.61-ก.ย.61
อุดหนุน 200,000 ม.ค.61-ก.ย.61

6.โครงกำรขุดวำงท่อระบำยน้ ำ หมู่ 6
กองช่ำง อุดหนุน 200,000 ม.ค.61-ก.ย.61
-ก่อสร้ ำงขุดวำงท่อระบำยน้ ำคอนกรี ตเสริ มเหล็ก
7.โครงกำรขุดวำงท่อระบำยน้ ำ หมู่ 8
กองช่ำง อุดหนุน 200,000 ม.ค.61-ก.ย.61
-ก่อสร้ ำงขุดวำงท่อระบำยน้ ำคอนกรี ตเสริ มเหล็ก
ขนำด 0.40 เมตร X 1.00 เมตร
8.โครงกำรขุดวำงท่อระบำยน้ ำ หมู่ 1
กองช่ำง อุดหนุน 200,000 ม.ค.61-ก.ย.61
-ค่ำก่อสร้ ำงขุดวำงท่อระบำยน้ ำคอนกรี ต
ขนำด 0.40 เมตร X 1.00 เมตรจำนวน100 ท่อน
-20-

ลำ
ดับ
ที่

รำยกำร/จำนวน/(หน่ วย)

หน่ วยงำน
จำนวน ช่ วงเวลำที่ต้อง
เจ้ ำของเงิน แหล่ งเงิน (บำท)
เริ่มจัดหำ
ตำมแผน 1

ผลกำร
ดำเนินงำน
2 3 4

18 ค่ ำครุ ภณ
ั ฑ์
กองกำรศึกษำอุดหนุน 200,000 ม.ค.61-ก.ย.61
ครุ ภณ
ั ฑ์ กฬ
ี ำ
1.โครงกำรจัดซื้ อเครื่ องออกกำลังกำยกลำงแจ้กงองกำรศึกษำอุดหนุน 200,000 ม.ค.61-ก.ย.61
-ค่ำจัดซื้ อเครื่ องออกกำลังกำยกลำงแจ้ง

ลงชื่ อ.....................................................
(นำยนำธำร สำระโว)
นักวิชำกำรพัสดุชำนำญกำร

ลงชื่ อ................................................
(นำงภิญญำรัตน์ ชื่ นชม)
ผูอ้ ำนวยกำรกองคลัง

5

แบบ ผด.3

สดุประจำปี งบประมำณ พ.ศ.2561
ชียงยืน จังหวัดมหำสำรคำม
ถุนำยน พ.ศ. 2561
เบิกจ่ ำยแล้ว
จำนวน
(บำท)

งวดที่ 1 (ตุลำคม -มีนำคม)
/

งวดที่ 2 (เมษำยน-มิถุนำยน)
งวดที3่ (กรกฎำคม-กันยำยน)

คงเหลือ
จำนวน
(บำท)

กำหนด
ส่ งมอบ
งวดสุ ดท้ ำย

หมำยเหตุ

ตกลงรำคำ 5 วันทำกำร อนุมตั ิจดั หำตำมควำมจำเป็ น
ตกลงรำคำ 5 วันทำกำร อนุมตั ิจดั หำตำมควำมจำเป็ น
-

ตกลงรำคำ 15 วันทำกำร อนุมตั ิจดั หำตำมควำมจำเป็ น
ตกลงรำคำ 5 วันทำกำร อนุมตั ิจดั หำตำมควำมจำเป็ น

-

ตกลงรำคำ 5 วันทำกำร อนุมตั ิจดั หำตำมควำมจำเป็ น

-

ตกลงรำคำ 5 วันทำกำร อนุมตั ิจดั หำตำมควำมจำเป็ น
ตกลงรำคำ 5 วันทำกำร อนุมตั ิจดั หำตำมควำมจำเป็ น

-

ตกลงรำคำ 5 วันทำกำร อนุมตั ิจดั หำตำมควำมจำเป็ น

เบิกจ่ ำยแล้ว
จำนวน
(บำท)

คงเหลือ
จำนวน
(บำท)

กำหนด
ส่ งมอบ
งวดสุ ดท้ ำย

หมำยเหตุ

-

ตกลงรำคำ

5 วัน

อนุมตั ิจดั หำตำมควำมจำเป็ น

-

ตกลงรำคำ

5 วัน

อนุมตั ิจดั หำตำมควำมจำเป็ น

-

ตกลงรำคำ

5 วัน

อนุมตั ิจดั หำตำมควำมจำเป็ น

-

ตกลงรำคำ

5 วัน

อนุมตั ิจดั หำตำมควำมจำเป็ น

เบิกจ่ ำยแล้ว
จำนวน
(บำท)

คงเหลือ
จำนวน
(บำท)

กำหนด
ส่ งมอบ
งวดสุ ดท้ ำย

หมำยเหตุ

- ตกลงรำคำ

30 วัน รอกำรจัดสรรเงินงบประมำณ

-

ตกลงรำคำ

5 วัน

รอกำรจัดสรรเงินงบประมำณ

-

ตกลงรำคำ

5 วัน

รอกำรจัดสรรเงินงบประมำณ

-

ตกลงรำคำ

5 วัน

รอกำรจัดสรรเงินงบประมำณ

-

ตกลงรำคำ

5 วัน

รอกำรจัดสรรเงินงบประมำณ

เบิกจ่ ำยแล้ว
จำนวน
(บำท)

คงเหลือ
จำนวน
(บำท)

กำหนด
ส่ งมอบ
งวดสุ ดท้ ำย

หมำยเหตุ

-

ตกลงรำคำ

30 วัน

ตลอดทั้งปี

-

ตกลงรำคำ
ตกลงรำคำ

30 วัน
30 วัน

ตลอดทั้งปี
ตลอดทั้งปี

-

ตกลงรำคำ

30วัน

ตลอดทั้งปี

-

ตกลงรำคำ

30 วัน

ตลอดทั้งปี

เบิกจ่ ำยแล้ว
จำนวน
(บำท)

คงเหลือ
จำนวน
(บำท)

กำหนด
ส่ งมอบ
งวดสุ ดท้ ำย

หมำยเหตุ

-

ตกลงรำคำ

6 วัน

ตลอดทั้งปี

-

ตกลงรำคำ

5 วัน

ตลอดทั้งปี

-

ตกลงรำคำ

30 วัน

ตลอดทั้งปี

-

ตกลงรำคำ
ตกลงรำคำ
ตกลงรำคำ

5 วัน
5 วัน
5 วัน

-

ตกลงรำคำ

10 วัน รอกำรจัดสรรเงินงบประมำณ

เบิกจ่ ำยแล้ว
จำนวน
(บำท)

คงเหลือ
จำนวน
(บำท)

-

กำหนด
ส่ งมอบ
งวดสุ ดท้ ำย

รอกำรจัดสรรเงินงบประมำณ
รอกำรจัดสรรเงินงบประมำณ
รอกำรจัดสรรเงินงบประมำณ

หมำยเหตุ

-

- ตกลงรำคำ
ตกลงรำคำ

30 วัน รอกำรจัดสรรเงินงบประมำณ
30 วัน รอกำรจัดสรรเงินงบประมำณ

-

ตกลงรำคำ
ตกลงรำคำ

15 วัน รอกำรจัดสรรเงินงบประมำณ
30 วัน รอกำรจัดสรรเงินงบประมำณ

-

ตกลงรำคำ

5 วัน

รอกำรจัดสรรเงินงบประมำณ

-

ตกลงรำคำ

5 วัน

รอกำรจัดสรรเงินงบประมำณ

-

ตกลงรำคำ

5 วัน

รอกำรจัดสรรเงินงบประมำณ

เบิกจ่ ำยแล้ว
จำนวน
(บำท)

คงเหลือ
จำนวน
(บำท)

กำหนด
ส่ งมอบ
งวดสุ ดท้ ำย

หมำยเหตุ

-

ตกลงรำคำ

5 วัน

รอกำรจัดสรรเงินงบประมำณ

-

ตกลงรำคำ

5 วัน

รอกำรจัดสรรเงินงบประมำณ

-

ตกลงรำคำ

5 วัน

รอกำรจัดสรรเงินงบประมำณ

-

ตกลงรำคำ
ตกลงรำคำ
ตกลงรำคำ
ตกลงรำคำ

5
5
5
5

รอกำรจัดสรรเงินงบประมำณ

เบิกจ่ ำยแล้ว
จำนวน
(บำท)

คงเหลือ
จำนวน
(บำท)

กำหนด
ส่ งมอบ
งวดสุ ดท้ ำย

หมำยเหตุ

-

ตกลงรำคำ

5 วัน

รอกำรจัดสรรเงินงบประมำณ

-

ตกลงรำคำ

5 วัน

รอกำรจัดสรรเงินงบประมำณ

-

ตกลงรำคำ

5 วัน

รอกำรจัดสรรเงินงบประมำณ

-

ตกลงรำคำ
ตกลงรำคำ

5 วัน
5 วัน

รอกำรจัดสรรเงินงบประมำณ

วัน
วัน
วัน
วัน

รอกำรจัดสรรเงินงบประมำณ
รอกำรจัดสรรเงินงบประมำณ
รอกำรจัดสรรเงินงบประมำณ

รอกำรจัดสรรเงินงบประมำณ

-

ตกลงรำคำ

5 วัน

รอกำรจัดสรรเงินงบประมำณ

เบิกจ่ ำยแล้ว
จำนวน
(บำท)

คงเหลือ
จำนวน
(บำท)

กำหนด
ส่ งมอบ
งวดสุ ดท้ ำย

หมำยเหตุ

-

ตกลงรำคำ
ตกลงรำคำ
ตกลงรำคำ

5 วัน
5 วัน
5 วัน

รอกำรจัดสรรเงินงบประมำณ

-

ตกลงรำคำ
ตกลงรำคำ

5 วัน
5 วัน

รอกำรจัดสรรเงินงบประมำณ

-

ตกลงรำคำ
ตกลงรำคำ

5 วัน
5 วัน

รอกำรจัดสรรเงินงบประมำณ

เบิกจ่ ำยแล้ว
จำนวน
(บำท)

คงเหลือ
จำนวน
(บำท)

กำหนด
ส่ งมอบ
งวดสุ ดท้ ำย

หมำยเหตุ

-

ตกลงรำคำ

30 วัน

ตลอดทั้งปี

รอกำรจัดสรรเงินงบประมำณ
รอกำรจัดสรรเงินงบประมำณ

รอกำรจัดสรรเงินงบประมำณ

รอกำรจัดสรรเงินงบประมำณ

-

ตกลงรำคำ

30 วัน

ตลอดทั้งปี

-

ตกลงรำคำ

30 วัน

ตลอดทั้งปี

-

ตกลงรำคำ

30 วัน

ตลอดทั้งปี

-

ตกลงรำคำ
ตกลงรำคำ

30 วัน
30 วัน

ตลอดทั้งปี
ตลอดทั้งปี

-

ตกลงรำคำ
ตกลงรำคำ

30 วัน
30 วัน

ตลอดทั้งปี
ตลอดทั้งปี

เบิกจ่ ำยแล้ว
จำนวน
(บำท)

คงเหลือ
จำนวน
(บำท)

กำหนด
ส่ งมอบ
งวดสุ ดท้ ำย

หมำยเหตุ

-

ตกลงรำคำ
ตกลงรำคำ
ตกลงรำคำ
ตกลงรำคำ

30
30
30
30

วัน
วัน
วัน
วัน

ตลอดทั้งปี
ตลอดทั้งปี
ตลอดทั้งปี
ตลอดทั้งปี

-

ตกลงรำคำ
ตกลงรำคำ

30 วัน
30 วัน

ตลอดทั้งปี
ตลอดทั้งปี

-

ตกลงรำคำ
ตกลงรำคำ

30 วัน
30 วัน

ตลอดทั้งปี
ตลอดทั้งปี

-

ตกลงรำคำ

30 วัน

ตลอดทั้งปี

เบิกจ่ ำยแล้ว
จำนวน
(บำท)

คงเหลือ
จำนวน
(บำท)

กำหนด
ส่ งมอบ
งวดสุ ดท้ ำย

หมำยเหตุ

-

ตกลงรำคำ

5 วัน

รอกำรจัดสรรเงินงบประมำณ

-

ตกลงรำคำ

5 วัน

รอกำรจัดสรรเงินงบประมำณ

-

ตกลงรำคำ
ตกลงรำคำ

5 วัน
5 วัน

รอกำรจัดสรรเงินงบประมำณ

-

ตกลงรำคำ

5 วัน

รอกำรจัดสรรเงินงบประมำณ

-

ตกลงรำคำ

5 วัน

รอกำรจัดสรรงบประมำณ

-

ตกลงรำคำ

30 วัน

ตลอดทั้งปี

เบิกจ่ ำยแล้ว
จำนวน
(บำท)

คงเหลือ
จำนวน
(บำท)

กำหนด
ส่ งมอบ
งวดสุ ดท้ ำย

หมำยเหตุ

-

ตกลงรำคำ

30 วัน

ตลอดทั้งปี

-

ตกลงรำคำ

30 วัน

ตลอดทั้งปี

-

ตกลงรำคำ

30 วัน

ตลอดทั้งปี

รอกำรจัดสรรเงินงบประมำณ

-

ตกลงรำคำ

30 วัน

ตลอดทั้งปี

-

ตกลงรำคำ
ตกลงรำคำ

30 วัน
30 วัน

ตลอดทั้งปี

-

ตกลงรำคำ

30 วัน

ตลอดทั้งปี

-

ตกลงรำคำ

30 วัน

ตลอดทั้งปี

เบิกจ่ ำยแล้ว
จำนวน
(บำท)

คงเหลือ
จำนวน
(บำท)

กำหนด
ส่ งมอบ
งวดสุ ดท้ ำย

หมำยเหตุ

-

ตกลงรำคำ

5 วัน

รอกำรจัดสรรเงินงบประมำณ

-

ตกลงรำคำ

5 วัน

รอกำรจัดสรรเงินงบประมำณ

-

ตกลงรำคำ

5 วัน

รอกำรจัดสรรเงินงบประมำณ

-

ตกลงรำคำ

5 วัน

รอกำรจัดสรรเงินงบประมำณ

-

ตกลงรำคำ

5 วัน

รอกำรจัดสรรเงินงบประมำณ

ตลอดทั้งปี

เบิกจ่ ำยแล้ว
จำนวน
(บำท)

คงเหลือ
จำนวน
(บำท)

กำหนด
ส่ งมอบ
งวดสุ ดท้ ำย

หมำยเหตุ

- ตกลงรำคำ

5 วัน

รอกำรจัดสรรเงินงบประมำณ

-

ตกลงรำคำ

5 วัน

รอกำรจัดสรรเงินงบประมำณ

-

ตกลงรำคำ

30 วัน

ตลอดทั้งปี

-

ตกลงรำคำ

30 วัน

ตลอดทั้งปี

-

ตกลงรำคำ

5 วัน

รอกำรจัดสรรเงินงบประมำณ

เบิกจ่ ำยแล้ว
จำนวน
(บำท)

คงเหลือ
จำนวน
(บำท)

กำหนด
ส่ งมอบ
งวดสุ ดท้ ำย

หมำยเหตุ

-

ตกลงรำคำ

5 วัน

รอกำรจัดสรรงบประมำณ

-

ตกลงรำคำ

7 วัน

รอกำรจัดสรรงบประมำณ

-

ตกลงรำคำ

30 วัน

รอกำรจัดสรรงบประมำณ

-

ตกลงรำคำ

30 วัน

รอกำรจัดสรรงบประมำณ

-

ตกลงรำคำ

5 วัน

รอกำรจัดสรรงบประมำณ

-

ตกลงรำคำ

5 วัน

รอกำรจัดสรรงบประมำณ

ตกลงรำคำ

5 วัน

รอกำรจัดสรรงบประมำณ

เบิกจ่ ำยแล้ว
จำนวน
(บำท)

คงเหลือ
จำนวน
(บำท)

กำหนด
ส่ งมอบ
งวดสุ ดท้ ำย

หมำยเหตุ

-

ตกลงรำคำ

5 วัน

รอกำรจัดสรรงบประมำณ

-

ตกลงรำคำ

7 วัน

รอกำรจัดสรรงบประมำณ

-

ตกลงรำคำ
ตกลงรำคำ

30 วัน
30 วัน

รอกำรจัดสรรงบประมำณ

-

ตกลงรำคำ
ตกลงรำคำ
ตกลงรำคำ

45 วัน
45 วัน
45 วัน

รอกำรจัดสรรงบประมำณ

รอกำรจัดสรรงบประมำณ

รอกำรจัดสรรงบประมำณ
รอกำรจัดสรรงบประมำณ

เบิกจ่ ำยแล้ว
จำนวน
(บำท)

คงเหลือ
จำนวน
(บำท)

กำหนด
ส่ งมอบ
งวดสุ ดท้ ำย

-

ตกลงรำคำ
ตกลงรำคำ
ตกลงรำคำ

45 วัน
45 วัน
45 วัน

รอกำรจัดสรรงบประมำณ

-

ตกลงรำคำ
ตกลงรำคำ
ตกลงรำคำ

45 วัน
45 วัน
45 วัน

รอกำรจัดสรรงบประมำณ

-

ตกลงรำคำ

45 วัน

รอกำรจัดสรรงบประมำณ

-

ตกลงรำคำ

45 วัน

รอกำรจัดสรรงบประมำณ

-

ตกลงรำคำ

45 วัน

รอกำรจัดสรรงบประมำณ

-

ตกลงรำคำ

45 วัน

รอกำรจัดสรรงบประมำณ

เบิกจ่ ำยแล้ว
จำนวน
(บำท)

คงเหลือ
จำนวน
(บำท)

กำหนด
ส่ งมอบ
งวดสุ ดท้ ำย

หมำยเหตุ

-

ตกลงรำคำ
ตกลงรำคำ
ตกลงรำคำ

45 วัน
45 วัน
45 วัน

รอกำรจัดสรรงบประมำณ

-

ตกลงรำคำ

45 วัน

รอกำรจัดสรรงบประมำณ

-

ตกลงรำคำ

45 วัน

รอกำรจัดสรรงบประมำณ

-

ตกลงรำคำ

45 วัน

รอกำรจัดสรรงบประมำณ

หมำยเหตุ

รอกำรจัดสรรงบประมำณ
รอกำรจัดสรรงบประมำณ

รอกำรจัดสรรงบประมำณ
รอกำรจัดสรรงบประมำณ

รอกำรจัดสรรงบประมำณ
รอกำรจัดสรรงบประมำณ

-

ตกลงรำคำ

45 วัน

รอกำรจัดสรรงบประมำณ

-

ตกลงรำคำ

45 วัน

รอกำรจัดสรรงบประมำณ

-

ตกลงรำคำ

45 วัน

รอกำรจัดสรรงบประมำณ

เบิกจ่ ำยแล้ว
จำนวน
(บำท)

คงเหลือ
จำนวน
(บำท)

กำหนด
ส่ งมอบ
งวดสุ ดท้ ำย

หมำยเหตุ

-

ตกลงรำคำ

45 วัน

รอกำรจัดสรรงบประมำณ

-

ตกลงรำคำ

45 วัน

รอกำรจัดสรรงบประมำณ

ลงชื่ อ............................................
(นำยอรุ ณ สี พจน์)
นำยกองค์กำรบริ หำรส่ วนตำบลนำทอง

แบบรำยงำนผลกำรดำเนินงำนแผนกำรจัดำพัสดุประจำปี งบประมำณ พ.ศ.2561
องค์กำรบริหำรส่ วนตำบลนำทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหำสำรคำม
ข้อมูล วันที่ 28 กันยำยน พ.ศ. 2561
ลำ
ดับ
ที่

1

2

3

4

รำยกำร/จำนวน/(หน่ วย)

หน่ วยงำน
เจ้ ำของเงิน แหล่ งเงิน

หมวดค่ ำใช้ สอย
รำยจ่ ำยเพื่อให้ ได้ มำซึ่งบริกำร
สำนักปลัด
1.ค่ำใช้จ่ำยในกำรล้ำงอัดขยำยภำพถ่ำย เข้ำปก สำนักปลัด
เย็บเล่มค่ำจัดทำเอกสำรเผยแพร่ ประชำสัมพันธ์
2.ค่ำลงทะเบียนในกำรฝึ กอบรมสัมมนำประชุม สำนักปลัด
ต่ำง ๆ
รำยจ่ ำยเกี่ยวกับกำรรับรองและพิธีกำร
1.ค่ำใช้จ่ำยในกำรรับรองบุคคล คณะบุคคล สำนักปลัด
คณะกรรมกำรต่ำง ๆ
2.ค่ำใช้จ่ำยในกำรรับรองกำรประชุมต่ำง ๆ สำนักปลัด
-รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฎิบตั ิรำชกำรที่ไม่
เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่น ๆ
ค่ ำจ้ ำงเหมำบริกำรบุคคลภำยนอก
สำนักปลัด
1.ค่ำจ้ำงเหมำบริ กำรรักษำควำมสะอำดอำคำร สำนักปลัด
ที่ทำกำรองค์กำรบริ หำรส่วนตำบลนำทอง
2.ค่ำจ้ำงเหมำดูแลศูนย์ USO NET
สำนักปลัด

จำนวน ช่ วงเวลำที่ต้อง
(บำท)
เริ่มจัดหำ
ตำมแผน 1

รำยได้
รำยได้

1,204,000
150,000
50,000 ต.ค.60-ก.ย.61

รำยได้

100,000 ต.ค.60-ก.ย.61

รำยได้

40,000
20,000 ต.ค.60-ก.ย.61

รำยได้

20,000 ต.ค.60-ก.ย.61

รำยได้
รำยได้

144,000 ต.ค.60-ก.ย.61
72,000 ต.ค.60-ก.ย.61

รำยได้

10,000 ต.ค.60-ก.ย.61

ผลกำร
ดำเนินงำน
2 3 4

5

ผลกำร
ดำเนินงำน
2 3 4

5

-2-

ลำ
ดับ
ที่

รำยกำร/จำนวน/(หน่ วย)

หน่ วยงำน
เจ้ ำของเงิน แหล่ งเงิน

5 ค่ ำใช้ จ่ำยเดินทำงไปรำชกำร
สำนักปลัด รำยได้
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรต่ำง ๆ
สำนักปลัด รำยได้
6 ค่ำใช้จ่ำยในกำรเลือกตั้งทัว่ ไป
-ค่ำใช้จ่ำยในกำรเลือกตั้งระดับต่ำง ๆเกี่ยวเนื่อง
กับกำรรณรงค์กำรออกเสียงประชำมติต่ำง ๆ
1.โครงกำรกิจกรรมรัฐพิธีและกิจกรรมอันเกี่ยวเนืส่อำนั
ง กปลัด รำยได้

จำนวน ช่ วงเวลำที่ต้อง
(บำท)
เริ่มจัดหำ
ตำมแผน 1

100,000 ต.ค.60-ก.ย.61
500,000 ต.ค.60-ก.ย.61

50,000 ต.ค.60-ก.ย.61

กับสถำบันพระมหำกษัตริ ย ์
2.โครงกำรพัฒนำระบบสำรบรรณอิเลคทรอนิกค์สำนักปลัด รำยได้
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
3.โครงกำรพัฒนำเวปไซค์องค์กำรบริ หำรส่วน สำนักปลัด รำยได้
ตำบลนำทอง
-ค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินโครงกำรพัฒนำเวปไซค์

10,000 ต.ค.60-ก.ย.61
10,000 ต.ค.60-ก.ย.61

องค์กำรบริ หำรส่ วนตำบล ค่ำเช่ำ SERVER,HOSTING

-3-

ลำ
ดับ
ที่

รำยกำร/จำนวน/(หน่ วย)

หน่ วยงำน
เจ้ ำของเงิน แหล่ งเงิน

ค่ ำใช้ อย
กองคลัง
7 รำยจ่ำยเพือ่ ให้ได้มำซึ่ งบริ กำร
กองคลัง
-ค่ำลงทะเบียนในกำรฝึ กอบรมสัมมนำต่ำง ๆ
8 รำยจ่ ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฎิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ ำ กองคลัง
ลักษณะรำยจ่ ำยหมวดอื่น ๆ
1.ค่ำจ้ำงเหมำบริ กำรบุคคลภำยนอก
กองคลัง
-ค่ำจ้ำงเหมำบริ กำรบุคคลภำยนอกเก็บค่ำ
ธรรมเนียมขนถ่ำยขยะครัวเรื อน
2.ค่ำใช้จ่ำยเดินทำงไปรำชกำร
กองคลัง
ค่ำใช้จ่ำยเดินทำงไปรำชกำรต่ำง ๆ
3.โครงกำรปรับปรุ งพัฒนำระบบแผนที่ภำษีและ กองคลัง
ทะเบียนทรัพย์สิน
4.โครงกำรเพิม่ ประสิทธิภำพกำรจัดเก็บรำยได้ กองคลัง
ค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินโครงกำรเพิม่ ประสิทธิภำพ
กำรจัดเก็บรำยได้

จำนวน ช่ วงเวลำที่ต้อง
(บำท)
เริ่มจัดหำ
ตำมแผน 1

รำยได้

308,000
100,000 ต.ค.60-ก.ย.61

รำยได้

48,000 ต.ค.60-ก.ย.61

รำยได้

80,000 ต.ค.60-ก.ย.61

รำยได้

20,000 ต.ค.60-ก.ย.61

รำยได้

20,000 ต.ค.60-ก.ย.61

ผลกำร
ดำเนินงำน
2 3 4

5

-4-

ลำ
ดับ
ที่

รำยกำร/จำนวน/(หน่ วย)

หน่ วยงำน
เจ้ ำของเงิน แหล่ งเงิน

ค่ ำใช้ สอย
ควำมสงบฯ
9 รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฎิบตั ิรำชกำรที่ไม่เข้ำ
ลักษณะรำยจ่ำยหมวดออื่นๆ
1.โครงกำรฝึ กอบรมลูกเสือชำวบ้ำนทบทวนเพือ่ ควำมสงบฯ
ป้องกัน
-ในกำรดำเนินกำรโครงกำรฝึ กอบรมลูกเสื้ อชำว
บ้ำนทบทวนและปรำบปรำมปัญหำยำเสพติด
2.โครงกำรเฝ้ำระวังลดอุบตั ิเหตุทำงกำรจรำจร ควำมสงบฯ
3.โครงกำรรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพควำมสงบฯ
ติด
4.โครงกำรอบรมกำรป้องกันและระงับอัคคีภยั ในควำมสงบฯ
ชุมชน
ค่ ำใช้ สอย
กองกำรศึกษำ
10 รำยจ่ ำยเพื่อให้ ได้ มำซึ่งบริกำร
-ค่ำลงทะเบียนประชุมสัมมนำฝึ กอบรมต่ำง ๆ กองกำรศึกษำ
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฎิบตั ิรำชกำรที่ไม่เข้ำ
ลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ

จำนวน ช่ วงเวลำที่ต้อง
(บำท)
เริ่มจัดหำ
ตำมแผน 1

ผลกำร
ดำเนินงำน
2 3 4

5

ผลกำร
ดำเนินงำน
2 3 4

5

225,000

รำยได้

120,000 ต.ค.60-ก.ย.61
ต.ค.60-ก.ย.61

รำยได้
รำยได้

30,000 ต.ค.60-ก.ย.61
35,000 ต.ค.60-ก.ย.61

รำยได้

35,000 ต.ค.60-ก.ย.61

อุดหนุน 1,332,000
50,000
อุดหนุน
50,000 ม.ค.61-ก.ย.61
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ลำ
ดับ
ที่

รำยกำร/จำนวน/(หน่ วย)

หน่ วยงำน
เจ้ ำของเงิน แหล่ งเงิน

รำยจ่ ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฎิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ ำ
ลักษณะรำยจ่ ำยหมวดอื่นๆ
กองกำรศึกษำ อุดหนุน
11 1.ค่ำจ้ำงเหมำบุคคลภำยนอก

จำนวน ช่ วงเวลำที่ต้อง
(บำท)
เริ่มจัดหำ
ตำมแผน 1

216,000 ม.ค.61-ก.ย.61

12
13
14

15

-ค่ำจ้ำเหมำบริ กำรบุคคลภำยนอกดูแลเด็กเล็ก
บ้ำนนำทอง
2.ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร
กองกำรศึกษำ อุดหนุน
-โครงกำรจัดกิจกรรมพัฒนำด้ ำนวิชำกำรและ กองกำรศึกษำ อุดหนุน
กิจกรรมหลักสู ตร
1.โครงกำรวันเด็กแห่งชำติ
กองกำรศึกษำ อุดหนุน
เด็กเล็ก ศพด.บ้ำนนำทอง
2.โครงกำรแข่งกีฬำศูนย์พฒั นำเด็กเล็ก
กองกำรศึกษำอุดหนุน
3.โครงกำรทัศนศึกษำ ศูนย์พฒั นำเด็กเล็ก กองกำรศึกษำอุดหนุน
4.โครงกำรประชุมผูป้ กครอง
กองกำรศึกษำอุดหนุน
ค่ ำใช้ สอย
สำธำรณสุ ข อุดหนุน
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฎิบตั ิรำชกำรที่ไม่เข้ำ
ลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ
1.โครงกำรดำเนินงำนและบริ กำรระบบกำรแพทย์
สำธำรณสุข อุดหนุน
ฉุกเฉินตำบลนำทอง 2561

50,000 ม.ค.61-ก.ย.61
260,000
150,000 ม.ค.61-ก.ย.61
40,000 ม.ค.61-ก.ย.61
40,000 ม.ค.60-ต.ค.61
30,000 ม.ค.60-ต.ค.61
519,400

364,400 ม.ค.60-ต.ค.61
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ลำ
ดับ
ที่

รำยกำร/จำนวน/(หน่ วย)

หน่ วยงำน
เจ้ ำของเงิน แหล่ งเงิน

ค่ ำใช้ สอย
สำธำรณสุ ข อุดหนุน
2.โครงกำรพัฒนำแม่น้ ำและลำคลอง(แม่น้ ำสวยใส)
สำธำรณสุข อุดหนุน
3.โครงกำรรณรงค์กำรนำขยะมำทำปุ๋ ยอินทรี ยชีวสำธำรณสุข อุดหนุน
ภำพครัวเรื อน
4.โครงกำรรณรงค์ป้องกันและกำจัดโรคพิษสุนขั สบ้ำนั
ำ กปลัด อุดหนุน
5.โครงกำรรณรงค์ลดขยะมูลฝอยครัวเรื อนแบบ สำนักปลัด อุดหนุน
บรู ณำกำร
ค่ ำใช้ สอย
สวัสดิกำรฯ
สวัสดิกำรฯ รำยได้
16 รำยจ่ำยเพือ่ ให้ได้มำซึ่ งบริ กำร
-ค่ำลงทะเบียนในกำรฝึ กอบรม สัมมนำต่ำง ๆ
17 รำยจ่ ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฎิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ ำ สวัสดิกำรฯ อุดหนุน
ลักษณะรำยจ่ ำยหมวดอื่น ๆ
1.ค่ำใช้จ่ำยไปรำชกำร ต่ำง ๆ
สวัสดิกำรฯ อุดหนุน

จำนวน ช่ วงเวลำที่ต้อง
(บำท)
เริ่มจัดหำ
ตำมแผน 1

519,400
20,000 ม.ค.61-ก.ย.61
20,000 ม.ค.61-ก.ย.61
35,000 ม.ค.61-ก.ย.61
50,000 ม.ค.61-ก.ย.61

35,000 ต.ค.60-ก.ย.61
20,000 ม.ค.61-ก.ย.61
20,000 ม.ค.61-ก.ย.61

ผลกำร
ดำเนินงำน
2 3 4

5

ค่ ำใช้ สอย
รำยจ่ ำยเพื่อให้ ได้ มำซึ่งบริกำร
18 -ค่ำลงทะเบียนในกำรประชุม ฝึ กอบรม และ
สัมนำต่ำง ๆ

กองช่ ำง
กองช่ำง

อุดหนุน
อุดหนุน

40,000
40,000 ม.ค.61-ก.ย.61
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ลำ
ดับ
ที่

รำยกำร/จำนวน/(หน่ วย)

หน่ วยงำน
เจ้ ำของเงิน แหล่ งเงิน

19 รำยจ่ ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฎิบัติรำชกำรที่ไม่เข้เคหะและชุ
ำ
มชนอุดหนุน
ลักษณะรำยจ่ ำยหมวดอื่น ๆ
1.ค่ำใช้จ่ำยเดินทำงไปรำชกำร
เคหะและชุมชนอุดหนุน
20 รำยจ่ ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฎิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ ำ
ลักษณะรำยจ่ ำยหมวดอื่นค่ ำใช้ จ่ำยในกำรทิง้ ขยะ
1.ค่ำใช้จ่ำยในกำรทิ้งขยะ
กองช่ำง อุดหนุน
ค่ ำใช้ สอย
กองช่ำง อุดหนุน
21 รำยจ่ ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ ำ
ลักษณะรำยจ่ ำยอื่นหมวดอื่น ๆ
1.โครงกำรจัดประชุมประชำคมเพือ่ กำรจัดทำแผนสำนักปลัด อุดหนุน
พัฒนำตำบล
2.โครงกำรมหกรรมของดีเมืองเชียงยืน อ.เชียงยืนสำนักปลัด อุดหนุน
3.โครงกำรส่งเสริ มกำรปลูกพืชเศรษฐกิจผักสวนครั
สำนัวกปลัด อุดหนุน
4.โครงกำรส่งเสริ มอำชีพและสร้ำงรำยได้ในชุมชน
สำนักปลัด อุดหนุน
5.โครงกำรสร้ำงภูมิคุม้ กันทำงสังคมให้เด็กและ สำนักปลัด อุดหนุน
เยำวชน (โตไปไม่โกง)

จำนวน ช่ วงเวลำที่ต้อง
(บำท)
เริ่มจัดหำ
ตำมแผน 1

ผลกำร
ดำเนินงำน
2 3 4

5

ผลกำร
ดำเนินงำน
2 3 4

5

40,000 ม.ค.61-ก.ย.61
40,000 ม.ค.61-ก.ย.61

550,000 ม.ค.61-ก.ย.61
215,000 ม.ค.61-ก.ย.61

20,000 ม.ค.61-ก.ย.61
100,000 ม.ค.61-ก.ย.61
30,000 ม.ค.61-ก.ย.61
20,000 ม.ค.61-ก.ย.61
25,000 ม.ค.61-ก.ย.61
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ลำ
ดับ
ที่

รำยกำร/จำนวน/(หน่ วย)

ค่ ำใช้ สอย

หน่ วยงำน
เจ้ ำของเงิน แหล่ งเงิน

สำนักปลัด อุดหนุน

จำนวน ช่ วงเวลำที่ต้อง
(บำท)
เริ่มจัดหำ
ตำมแผน 1

21 รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบตั ิรำชกำรที่ไม่เข้ำ
ลักษณะรำยจ่ำยอื่นหมวดอื่น ๆ
6.โครงกำรเสริ มสร้ำงคุณธรรมสำยใยรักครอบครัสวำนักปลัด อุดหนุน
ค่ ำใช้ สอย
กองกำรศึกษำ
22 รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบตั ิรำชกำรที่ไม่เข้ำ
ลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่น ๆ
1.ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกิจกรรมในวันสำคัญทำง กองกำรศึกษำ
ศำสนำ
2.ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำนประเพณีทอ้ งถิ่น กองกำรศึกษำ
3.โครงกำรอบรมคุณธรรม (กำรปฎิบตั ิธรรม- กองกำรศึกษำ
วิปัสนำกรรมฐำน)
4.โครงกำรอบรมคุณธรรมจริ ยธรรม
กองกำรศึกษำ
(ปฎิบตั ิธรรมถวำยเป็ นพุทธบูชำครั้งที่ 10 )

20,000 ม.ค.61-ก.ย.61

อุดหนุน

220,000 ม.ค.61-ก.ย.61

อุดหนุน

40,000 ม.ค.61-ก.ย.61

อุดหนุน
อุดหนุน

100,000 ม.ค.61-ก.ย.61
40,000 ม.ค.61-ก.ย.61

อุดหนุน

40,000 ม.ค.61-ก.ย.61
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ลำ
ดับ
ที่

รำยกำร/จำนวน/(หน่ วย)

หน่ วยงำน
เจ้ ำของเงิน แหล่ งเงิน

ค่ ำใช้ สอย
กองกำรศึกษำ
23 รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบตั ิรำชกำรที่ไม่เข้ำ
ลักษณะรำยจ่ำยอื่นหมวดอื่น ๆ
1.ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำต้ำนยำเสพติ
กองกำรศึ
ด กษำ
ค่ ำใช้ สอย
ส่ วนเกษตร
ส่วนเกษตร
24 รำยจ่ำยเพือ่ ให้ได้มำซึ่ งบริ กำร
-ค่ำลงทะเบียน ในกำรประชุมอบรมสัมมนำต่ำง ๆ
25 รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฎิบตั ิรำชกำรที่ไม่เข้ำ
ลักษณะรำจ่ำยหมวดอื่น
1.ค่ำใช้จ่ำยเดินทำงไปรำชกำร ต่ำง ๆ
ส่วนเกษตร
2.โครงกำรปล่อยปลำเฉลิมพระเกียรติและ ส่วนเกษตร

จำนวน ช่ วงเวลำที่ต้อง
(บำท)
เริ่มจัดหำ
ตำมแผน 1

อุดหนุน

150,000

อุดหนุน
อุดหนุน
อุดหนุน

150,000 ม.ค.61-ก.ย.61
150,000 ม.ค.61-ก.ย.61
10,000 ม.ค.61-ก.ย.61

อุดหนุน
อุดหนุน

5,000 ม.ค.61-ก.ย.61
30,000 ม.ค.61-ก.ย.61

ผลกำร
ดำเนินงำน
2 3 4

5

ถวำยเป็ นพระรำชกุศล
3.โครงกำรปลูกป่ ำเฉลิมพระเกียรติ
ส่วนเกษตร อุดหนุน
4.โครงกำรส่งเสริ มเศรษฐกิจพอเพียงตำบลนำทอง
ส่วนเกษตร อุดหนุน
-ค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินโครงกำรส่งเสริ มเศรษฐ
กิจพอเพียงตำบลนำทอง

5,000 ม.ค.61-ก.ย.61
100,000 ม.ค.61-ก.ย.61
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ลำ
ดับ
ที่

1
2
3
4

รำยกำร/จำนวน/(หน่ วย)

หมวดค่ ำวัสดุ
วัสดุสำนักงำน
-ค่ำจัดซื้ อวัสดุสำนักงำนประเภทต่ำง ๆ
วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว
-ค่ำวัสดุงำนบ้ำนงำนครัวต่ำง ๆ
วัสดุเชื่อเพลิงและหล่อลื่น
-ค่ำวัสดุน้ ำมัน หล่อลื่นต่ำง ๆ
วัสดุคอมพิวเตอร์
-ค่ำวัสดุคอมพิวเตอร์ต่ำง ๆ รวมถึงอุปกรณ์ที่
เกี่ยวเนื่องกับคอมพิวเตอร์

หมวดค่ ำวัสดุ
5 วัสดุสำนักงำน
-ค่ำวัสดุสำนักงำนต่ำง ๆในส่วนงำนกำรเงิน
หมวดค่ ำวัสดุ
6 วัสดุเชื่อเพลิงและหล่ออื่น

หน่ วยงำน
เจ้ ำของเงิน แหล่ งเงิน

จำนวน ช่ วงเวลำที่ต้อง
(บำท)
เริ่มจัดหำ
ตำมแผน 1

สำนักปลัด อุดหนุน
สำนักปลัด อุดหนุน

650,000 ม.ค.61-ก.ย.61
250,000 ม.ค.61-ก.ย.61

สำนักปลัด รำยได้

50,000 ต.ค.60-ก.ย.61

สำนักปลัด อุดหนุน

100,000 ม.ค.61-ก.ย.61

สำนักปลัด รำยได้

250,000 ต.ค.60-ก.ย.61

กองคลัง
กองคลัง

รำยได้
รำยได้

40,000 ต.ค.60-ก.ย.61
40,000 ต.ค.60-ก.ย.61

สำนักปลัด รำยได้
สำนักปลัด รำยได้

100,000 ต.ค.60-ก.ย.61
100,000 ต.ค.60-ก.ย.61

ผลกำร
ดำเนินงำน
2 3 4

-11-

หน่ วยงำน

ลำ
รำยกำร/จำนวน/(หน่ วย)

จำนวน ช่ วงเวลำที่ต้อง
แหล่ งเงิน

ผลกำร

5

ดับ
ที่

รำยกำร/จำนวน/(หน่ วย)

เจ้ ำของเงิน แหล่ งเงิน

(บำท)

เริ่มจัดหำ
ตำมแผน

1

ดำเนินงำน
2 3 4

5

จำนวน ช่ วงเวลำที่ต้อง
(บำท)
เริ่มจัดหำ
ตำมแผน 1

ผลกำร
ดำเนินงำน
2 3 4

5

ค่ ำวัสดุ
กองกำรศึกษำ
7 วัสดุสำนักงำน
กองกำรศึกษำ
วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว
กองกำรศึกษำ
วัสดุคอมพิวเตอร์
กองกำรศึกษำ
วัสดุอื่น
กองกำรศึกษำ
-ค่ำวัสดุอื่น ๆ ได้แก่ ค่ำไฟฟ้ำรวมค่ำติดตั้งและ
อุปกรณ์ต่ำง ๆที่เกี่ยวข้องสำหรับศูนย์พฒั นำ
เด็กเล็กบ้ำนหนองแวง
ค่ ำวัสดุ
กองกำรศึกษำ
กองกำรศึกษำ
8 ค่ำอำหำรเสริ ม (นม)

อุดหนุน
อุดหนุน
อุดหนุน
อุดหนุน
อุดหนุน

170,000 ม.ค.61-ก.ย.61
60,000 ม.ค.61-ก.ย.61
60,000 ม.ค.61-ก.ย.61
30,000 ม.ค.61-ก.ย.61
20,000 ต.ค.60-ก.ย.61

อุดหนุน
อุดหนุน

810,553 ม.ค.61-ก.ย.61
810,553 ม.ค.61-ก.ย.61

ค่ ำวัสดุ
สำธำรณสุ ข
สำธำรณสุข
9 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
1.ค่ำวัสดุน้ ำมันเชื่อเพลิงหล่อลื่นต่ำง ๆ สำหรับ สำธำรณสุข
เครื่ องพ่นหมอกครัว
2.รถพยำบำลฉุกเฉิน และรถยนต์บรรทุกขยะ สำธำรณสุข

รำยได้
รำยได้
รำยได้

371,800 ต.ค.60-ก.ย.61
250,000 ต.ค.60-ก.ย.61
50,000 ต.ค.60-ก.ย.61

อุดหนุน

200,000 ม.ค.61-ก.ย.61
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ลำ
ดับ
ที่

รำยกำร/จำนวน/(หน่ วย)

ค่ ำวัสดุ
10 วัสดุวทิ ยำศำสตร์ หรื อกำรแพทย์
1.ค่ำจัดซื้ อวัสดุวิทยำศำสตร์แยกเป็ นน้ ำยำเคมี
พ่นหมอกครัวกำจัดยุง จำนวน 52 ขวด ลิตรล่ะ
1,200 บำท
2.ทรำยอะเบท จำนวน 33 ถัง ๆ ละ 1,800 บำท
ค่ ำวัสดุ
11 1.วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ

หน่ วยงำน
เจ้ ำของเงิน แหล่ งเงิน

สำธำรณสุ ข อุดหนุน
สำธำรณสุ ข อุดหนุน
สำธำรณสุข อุดหนุน

371,800
121,800
62,400 ม.ค.61-ก.ย.61

สำธำรณสุข อุดหนุน
กองช่ ำง อุดหนุน
กองช่ำง อุดหนุน

59,400 ม.ค.61-ก.ย.61
180,000
150,000 ม.ค.61-ก.ย.61

2.วัสดุก่อสร้ำง
กองช่ำง อุดหนุน
-ค่ำจัดซื้ อวัสดุก่อสร้ำงต่ำง ๆ
ศำสนำวัฒนธรรมฯอุดหนุน
12 ค่ ำวัสดุ
วัสดุกีฬำ
ศำสนำวัฒนธรรมฯอุดหนุน
-ค่ำจัดซื้ อวัสดุงำนกีฬำต่ำง ๆ
ค่ ำวัสดุ
ส่ วนเกษตร อุดหนุน
อุดหนุน
13 วัสดุกำรเกษตร
-ค่ำจัดซื้ อวัสดุทำงกำรเกษตรต่ำง ๆ
1 ค่ ำบำรุงรักษำและซ่ อมแซม
สำนักปลัด รำยได้
-ค่ำบำรุ รักษำ ซ่อมแซมปรับปรุ งครุ ภณ
ั ฑ์ต่ำง ๆ

30,000 ม.ค.61-ก.ย.61
90,000 ม.ค.61-ก.ย.61
90,000 ม.ค.61-ก.ย.61
10,000
10,000 ม.ค.61-ก.ย.61
200,000 ต.ค.60-ก.ย.61
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ลำ
ดับ
ที่

รำยกำร/จำนวน/(หน่ วย)

หน่ วยงำน
เจ้ ำของเงิน แหล่ งเงิน

กองคลัง
2 ค่ ำบำรุงรักษำและซ่ อมแซม
-ค่ำบำรุ งรักษำ ซ่อมแซมปรับปรุ งครุ ภณ
ั ฑ์ต่ำง ๆ
กองกำรศึกษำ
3 ค่ ำบำรุงรักษำและซ่ อมแซม
-ค่ำปรับปรุ ง ซ่อมแซมบำรุ งรักษำ ครุ ภณ
ั ฑ์ (ศพด)
สำธำรณสุข
4 ค่ ำบำรุงรักษำและซ่ อมแซม
-ค่ำบำรุ งรักษำ ซ่อมแซมปรับปรุ งครุ ภณ
ั ฑ์ต่ำง ๆ
1 ค่ ำสำธำณูปโภค
สำนักปลัด
ค่ำไฟฟ้ำ
สำนักปลัด
-ค่ำไฟฟ้ำที่ทำกำรองค์กำรบริ หำรส่ วนตำบลนำทอง
สำนักปลัด
2 ค่ำน้ ำประปำ ค่ำน้ ำบำดำล
3 ค่ำบริ กำรโทรศัพท์
สำนักปลัด
-ค่ำบริ กำรคู่สำยโทรศัพท์ รวมถึงค่ำธรรมเนียม
ต่ำง ๆในกำรปรับปรุ งเพิม่ หหมำยเลข ปังปรุ งกำร
เชื่อมต่อสัญญำณ
สำนักปลัด
4 ค่ำบริ กำรไปรษณีย ์
-ค่ำบริ กำรจัดส่งไปรษณียต์ ่ำง ๆ
สำนักปลัด
5 ค่ำบริ กำรสื่ อสำรและโทรคมนำคม
-ค่ำบริ กำรเชื่อมต่อสัญญำณอินเตอร์เน็ต รวมถึง

จำนวน ช่ วงเวลำที่ต้อง
(บำท)
เริ่มจัดหำ
ตำมแผน 1

รำยได้

40,000 ต.ค.60-ก.ย.61

อุดหนุน

30,000 ม.ค.61-ก.ย.61

อุดหนุน

30,000 ม.ค.61-ก.ย.61

อุดหนุน
รำยได้

410,000 ม.ค.61-ม.ค.61
300,000 ต.ค.60-ม.ค.61

รำยได้
รำยได้

10,000 ต.ค.60-ม.ค.61
40,000 ต.ค.60-ม.ค.61

รำยได้

20,000 ต.ค.60-ม.ค.61

รำยได้

40,000 ต.ค.60-ม.ค.61

ผลกำร
ดำเนินงำน
2 3 4

5

ค่ำธรรมเนียมต่ำง ๆที่เกี่ยวข้อง
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ลำ
ดับ
ที่

รำยกำร/จำนวน/(หน่ วย)

หน่ วยงำน
เจ้ ำของเงิน แหล่ งเงิน

6 ค่ ำครุภณ
ั ฑ์
สำนักปลัด
ครุภณ
ั ฑ์สำนักงำน
1.โครงกำรจัดซื้ อเครื่ องปรับอำกำศพร้อมติดตั้ง สำนักปลัด
จัดซื้ อเครื่ องปรับอำกำศแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรื อ
ชนิดแขวนมีระบบฟอกอำกำศ(ขนำด240000บีทีย)ู
ั ฑ์คอมพิวเตอร์
5 ครุภณ
1.โครงกำรจัดซื้ อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค๊ สำหรับงำนสำนักปลัด
ประมวลผล
-ค่ำจัดซื้ อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค๊ จำนวน 1 เครื่ อง
ั ฑ์
สำนักปลัด
6 ค่ำบำรุ งรักษำและปรับปรุ งครุ ภณ
-ค่ำซ่อมรถนัง่ ส่วนกลำง
ั ฑ์
กองคลัง
7 ค่ ำครุภณ
ครุ ภณ
ั ฑ์สำนักงำน
1.โครงกำรจัดซื้ อตูเ้ หล็กเก็บเอกสำรชนิด 4 ลิ้นชักกองคลัง
-ค่ำจัดซื้ อตูเ้ หล็กเก็บเอกสำรชนิด 4 ลิ้นชัก
จำนวน 1 หลัง

จำนวน ช่ วงเวลำที่ต้อง
(บำท)
เริ่มจัดหำ
ตำมแผน 1

รำยได้

103,400 ต.ค.60-ม.ค.61

รำยได้

32,400 ต.ค.60-ม.ค.61

รำยได้

21,000 ต.ค.60-ม.ค.61

รำยได้

50,000 ต.ค.60-ม.ค.61

รำยได้

47,000 ต.ค.60-ม.ค.61

รำยได้

5,000 ต.ค.60-ม.ค.61

ผลกำร
ดำเนินงำน
2 3 4

5

ผลกำร
ดำเนินงำน
2 3 4

5
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ลำ
ดับ
ที่

รำยกำร/จำนวน/(หน่ วย)

หน่ วยงำน
เจ้ ำของเงิน แหล่ งเงิน

จำนวน ช่ วงเวลำที่ต้อง
(บำท)
เริ่มจัดหำ
ตำมแผน 1

ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์
8 1.โครงกำรจัดซื้ อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค๊ สำหรับ กองคลัง บริ หำรงำนคัลง 42,000 ต.ค.60-ก.ย.61
งำนประมวลผล จำนวน 2 เครื่ อง
ค่ ำครุภณ
ั ฑ์
ควำมสงบภำยในสำนักปลัด 200,000 ม.ค.61-ม.ค.61

ั ฑ์โฆษณำและเผยแพร่
9 ครุ ภณ
1.โครงกำรจัดซื้ อกล้องวงจรปิ ดพร้อมติดตั้ง ควำมสงบภำยในสำนักปลัด 200,000 ม.ค.61-ม.ค.61
-ค่ำจัดซื้ อกล้องวงจรปิ ดพร้อมติดตั้ง อบตนำทอง
ค่ ำสำธำรณูปโภค
กองกำรศึกษำกองกำรศึกษำ 30,000 ม.ค.61-ม.ค.61
กองกำรศึกษำกองกำรศึกษำ 20,000 ม.ค.61-ม.ค.61
10 1.ค่ำไฟฟ้ำ
-ค่ำไฟฟ้ำ ศูนย์พฒั นำเด็กเล็ก
-ค่ำน้ ำประปำ -ค่ำน้ ำบำดำล
กองกำรศึกษำกองกำรศึกษำ 10,000 ม.ค.61-ม.ค.61
ค่ ำครุภณ
ั ฑ์
กองกำรศึกษำกองกำรศึกษำ 48,200 ต.ค.60-ก.ย.61
ั ฑ์สำนักงำน
11 ครุ ภณ
1.โครงกำรจัดซื้ อตูเ้ หล็กเก็บเอกสำรแบบ 4 ลิ้นกองกำรศึ
ชัก
กษำ 15,000 15,000 ต.ค.60-ก.ย.61
จัดซื้ อตูเ้ หล็กเก็บเอกสำร ชนิด 4 ลิ้น จำนวน
3 หลัง
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ลำ
ดับ
ที่

รำยกำร/จำนวน/(หน่ วย)

หน่ วยงำน
เจ้ ำของเงิน แหล่ งเงิน

ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์
12 1.โครงกำรจัดซื้ อเครื่ องคอมพิวเตอร์สำหรับงำนกองกำรศึกษำ
สำนักงำน
2.โครงกำรจัดซื้ อเครื่ องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมกองกำรศึกษำ
ติดตั้งถังหมึกพิมพ์(Ink Tank Printer) จำนวน
4 เครื่ อง
ค่ ำที่ดินและสิ่ งก่ อสร้ ำง
กองกำรศึกษำ
13 อำคำรต่ำง ๆ
1.โครงกำรก่อสร้ำงอำคำรศูนย์พฒั นำเด็กเล็ก กองกำรศึกษำ
บ้ำนนำทอง
ค่ ำก่ อสร้ ำงสิ่ งสำธำรณูปกำร
14 โครงกำรปรับปรุงภูมทิ ศั น์ ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก กองกำรศึกษำ
1.โครงกำรปรับปรุ งภูมิทศั น์ ศูนย์พฒั นำเด็กเล็กกองกำรศึกษำ
บ้ำนหนองแวง

จำนวน ช่ วงเวลำที่ต้อง
(บำท)
เริ่มจัดหำ
ตำมแผน 1

รำยได้

16,000 ต.ค.60-ม.ค.61

รำยได้

17,200 ต.ค.60-ม.ค.61

อุดหนุน

590,000 ม.ค.61-ก.ย.61

อุดหนุน

500,000 ม.ค.61-ก.ย.61

อุดหนุน
อุดหนุน

90,000 ม.ค.61-ก.ย.61
30,000 ม.ค.61-ก.ย.61

ผลกำร
ดำเนินงำน
2 3 4

5

2.โครงกำรปรับปรุ งภูมิทศั น์ ศูนย์พฒั นำเด็กเล็กกองกำรศึกษำกองกำรศึกษำ 30,000 ม.ค.61-ก.ย.61
บ้ำนวังน้ ำใส
3.โครงกำรปรับปรุ งภูมิทศั น์ ศูนย์พฒั นำเด็กเล็กกองกำรศึกษำกองกำรศึกษำ 30,000 ม.ค.61-ก.ย.61
บ้ำนแบก
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ลำ
ดับ
ที่

รำยกำร/จำนวน/(หน่ วย)

หน่ วยงำน
เจ้ ำของเงิน แหล่ งเงิน

ค่ ำครุภณ
ั ฑ์
สวัสดิกำรฯ
ั ฑ์สำนักงำน
15 ครุ ภณ
1.โครงกำรจัดซื้ อเก้ำอี้พนักงำน ระดับ 6-7
สวัสดิกำรฯ
-ค่ำจัดซื้ อเก้ำอี้พนักงำนระดับ 6-7 จำนวน 1 ตัว
2.โครงกำรจัดซื้ อตูเ้ หล็กเก็บเอกสำรแบบ 40 ช่องสวัสดิกำรฯ
-ค่ำจัดซื้ อตูเ้ หล็กเก็บเอกสำรแบบ 40 ช่อง
จำนวน 1 หลัง
ค่ำครุ ภณ
ั ฑ์
กองช่ำง
16 1.โครงกำรจัดซื้ อเครื่ องปรับอำกำศพร้อมติดตั้ง กองช่ำง
-ค่ำจัดซื้ อเครื่ องปรับอำกำศแบบแยกส่วนชนิดตั้ง
พื้นหรื อชนิดแขนวพร้องติดตั้ง ขนำด 24000 บีทียู
จำนวน 1 เครื่ อง
หมวดไฟฟ้ ำถนน
กองช่ำง
17 ค่ ำที่ดินและสิ่ งก่ อสร้ ำง
กองช่ำง
ค่ำก่อสร้ำงสิ่ งสำธำรณูปกำร
1.โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็ก หมู่1ก0องช่ ำง
-จุดที่ 1 ขนำดกว้ำง 4.0 เมตร ยำว 38 เมตร
กองช่ำง
-จุดที่ 2 ขนำดกว้ำง 2.5 เมตร ยำว 30 เมตร
กองช่ำง

จำนวน ช่ วงเวลำที่ต้อง
(บำท)
เริ่มจัดหำ
ตำมแผน 1

รำยได้

7,500

รำยได้

3,000 ต.ค.60-ก.ย.61

รำยได้

4,500 ต.ค.60-ก.ย.61

อุดหนุน
อุดหนุน

32,400 ม.ค.61-ก.ย.61
32,400 ม.ค.61-ก.ย.61

ผลกำร
ดำเนินงำน
2 3 4

5

ผลกำร
ดำเนินงำน
2 3 4

5

อุดหนุน 1,600,000 ม.ค.61-ก.ย.61
อุดหนุน 1,600,000 ม.ค.61-ก.ย.61
อุดหนุน
อุดหนุน
อุดหนุน

165,000 ม.ค.61-ก.ย.61
79,000 ม.ค.61-ก.ย.61
39,000 ม.ค.61-ก.ย.61
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ลำ
ดับ
ที่

รำยกำร/จำนวน/(หน่ วย)

-จุดที่ 3ขนำดกว้ำง 2.5เมตร ยำว 14 เมตร

หน่ วยงำน
เจ้ ำของเงิน แหล่ งเงิน

กองช่ำง

อุดหนุน

จำนวน ช่ วงเวลำที่ต้อง
(บำท)
เริ่มจัดหำ
ตำมแผน 1

18,000 ม.ค.61-ก.ย.61

-จุดที่ 4 ขนำดกว้ำง 4.0 เมตร ยำว 14 เมตร
กองช่ำง
2.โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็ก กองช่ำง
หมู่ 11 ขนำด กว้ำง 4.0 เมตร ยำว 96.5 เมตร
3.โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็ก กองช่ำง
หมู่ 4 ขนำด กว้ำง 4.0 เมตร ยำว 96.5 เมตร
4.โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็ก กองช่ำง
หมู่ 7 ขนำด กว้ำง 4.0 เมตร ยำว 96.5 เมตร
5.โครงกำรขุดวำงท่อระบำยน้ ำ หมู่ 2
กองช่ำง
ค่ำก่อสร้ำงขุดวำงท่อระบำยน้ ำคอนกรี ตเสริ มเหล็ก
6.โครงกำรขุดวำงท่อระบำยน้ ำ หมู่ 6
กองช่ำง
-ก่อสร้ำงขุดวำงท่อระบำยน้ ำคอนกรี ตเสริ มเหล็ก
7.โครงกำรขุดวำงท่อระบำยน้ ำ หมู่ 8
กองช่ำง
-ก่อสร้ำงขุดวำงท่อระบำยน้ ำคอนกรี ตเสริ มเหล็ก
ขนำด 0.40 เมตร X 1.00 เมตร
8.โครงกำรขุดวำงท่อระบำยน้ ำ หมู่ 1
กองช่ำง
-ค่ำก่อสร้ำงขุดวำงท่อระบำยน้ ำคอนกรี ต
ขนำด 0.40 เมตร X 1.00 เมตรจำนวน100 ท่อน

อุดหนุน
อุดหนุน

29,000 ม.ค.61-ก.ย.61
200,000 ม.ค.61-ก.ย.61

อุดหนุน

200,000 ม.ค.61-ก.ย.61

อุดหนุน

200,000 ม.ค.61-ก.ย.61

อุดหนุน

200,000 ม.ค.61-ก.ย.61

อุดหนุน

200,000 ม.ค.61-ก.ย.61

อุดหนุน

200,000 ม.ค.61-ก.ย.61

อุดหนุน

200,000 ม.ค.61-ก.ย.61

-19-

ลำ
ดับ
ที่

รำยกำร/จำนวน/(หน่ วย)

หน่ วยงำน
เจ้ ำของเงิน แหล่ งเงิน

-จุดที่ 3ขนำดกว้ำง 2.5เมตร ยำว 14 เมตร
กองช่ำง
-จุดที่ 4 ขนำดกว้ำง 4.0 เมตร ยำว 14 เมตร
กองช่ำง
2.โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็ก กองช่ำง
หมู่ 11 ขนำด กว้ำง 4.0 เมตร ยำว 96.5 เมตร
3.โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็ก กองช่ำง
หมู่ 4 ขนำด กว้ำง 4.0 เมตร ยำว 96.5 เมตร
4.โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็ก กองช่ำง
หมู่ 7 ขนำด กว้ำง 4.0 เมตร ยำว 96.5 เมตร
5.โครงกำรขุดวำงท่อระบำยน้ ำ หมู่ 2
กองช่ำง
ค่ำก่อสร้ำงขุดวำงท่อระบำยน้ ำคอนกรี ตเสริ มเหล็ก
6.โครงกำรขุดวำงท่อระบำยน้ ำ หมู่ 6
กองช่ำง
-ก่อสร้ำงขุดวำงท่อระบำยน้ ำคอนกรี ตเสริ มเหล็ก

จำนวน ช่ วงเวลำที่ต้อง
(บำท)
เริ่มจัดหำ
ตำมแผน 1

อุดหนุน
อุดหนุน
อุดหนุน

18,000 ม.ค.61-ก.ย.61
29,000 ม.ค.61-ก.ย.61
200,000 ม.ค.61-ก.ย.61

อุดหนุน

200,000 ม.ค.61-ก.ย.61

อุดหนุน

200,000 ม.ค.61-ก.ย.61

อุดหนุน

200,000 ม.ค.61-ก.ย.61

อุดหนุน

200,000 ม.ค.61-ก.ย.61

ผลกำร
ดำเนินงำน
2 3 4

5

7.โครงกำรขุดวำงท่อระบำยน้ ำ หมู่ 8
กองช่ำง
-ก่อสร้ำงขุดวำงท่อระบำยน้ ำคอนกรี ตเสริ มเหล็ก
ขนำด 0.40 เมตร X 1.00 เมตร
8.โครงกำรขุดวำงท่อระบำยน้ ำ หมู่ 1
กองช่ำง
-ค่ำก่อสร้ำงขุดวำงท่อระบำยน้ ำคอนกรี ต
ขนำด 0.40 เมตร X 1.00 เมตรจำนวน100 ท่อน

อุดหนุน

200,000 ม.ค.61-ก.ย.61

อุดหนุน

200,000 ม.ค.61-ก.ย.61

-20-

ลำ
ดับ
ที่

รำยกำร/จำนวน/(หน่ วย)

หน่ วยงำน
เจ้ ำของเงิน แหล่ งเงิน

18 ค่ ำครุภณ
ั ฑ์
กองกำรศึกษำ อุดหนุน
ครุภณ
ั ฑ์กีฬำ
1.โครงกำรจัดซื้ อเครื่ องออกกำลังกำยกลำงแจ้งกองกำรศึกษำ อุดหนุน
-ค่ำจัดซื้ อเครื่ องออกกำลังกำยกลำงแจ้ง

ลงชื่อ.....................................................
(นำยนำธำร สำระโว)
นักวิชำกำรพัสดุชำนำญกำร

จำนวน ช่ วงเวลำที่ต้อง
(บำท)
เริ่มจัดหำ
ตำมแผน 1

200,000 ม.ค.61-ก.ย.61
200,000 ม.ค.61-ก.ย.61

ลงชื่อ................................................
(นำงภิญญำรัตน์ ชื่นชม)
ผูอ้ ำนวยกำรกองคลัง

ผลกำร
ดำเนินงำน
2 3 4

5

แบบ ผด.3

ปี งบประมำณ พ.ศ.2561
จังหวัดมหำสำรคำม
พ.ศ. 2561
เบิกจ่ ำยแล้ ว
จำนวน
(บำท)

งวดที่ 1 (ตุลำคม -มีนำคม)
งวดที่ 2 (เมษำยน-มิถุนำยน)
/

งวดที่ 3 (กรกฎำคม-กันยำยน)

คงเหลือ กำหนด
จำนวน
ส่ งมอบ
(บำท) งวดสุ ดท้ ำย

หมำยเหตุ

ตกลงรำคำ 5 วันทำกำร อนุมตั ิจดั หำตำมควำมจำเป็ น
ตกลงรำคำ 5 วันทำกำร อนุมตั ิจดั หำตำมควำมจำเป็ น
-

ตกลงรำคำ 15 วันทำกำรอนุมตั ิจดั หำตำมควำมจำเป็ น
ตกลงรำคำ 5 วันทำกำร อนุมตั ิจดั หำตำมควำมจำเป็ น

-

ตกลงรำคำ 5 วันทำกำร อนุมตั ิจดั หำตำมควำมจำเป็ น

-

ตกลงรำคำ 5 วันทำกำร อนุมตั ิจดั หำตำมควำมจำเป็ น
ตกลงรำคำ 5 วันทำกำร อนุมตั ิจดั หำตำมควำมจำเป็ น

-

ตกลงรำคำ 5 วันทำกำร อนุมตั ิจดั หำตำมควำมจำเป็ น

เบิกจ่ ำยแล้ ว
จำนวน
(บำท)

คงเหลือ กำหนด
จำนวน
ส่ งมอบ
(บำท) งวดสุ ดท้ ำย

หมำยเหตุ

-

ตกลงรำคำ

5 วัน

อนุมตั ิจดั หำตำมควำมจำเป็ น

-

ตกลงรำคำ

5 วัน

อนุมตั ิจดั หำตำมควำมจำเป็ น

-

ตกลงรำคำ

5 วัน

อนุมตั ิจดั หำตำมควำมจำเป็ น

-

ตกลงรำคำ

5 วัน

อนุมตั ิจดั หำตำมควำมจำเป็ น

เบิกจ่ ำยแล้ ว
จำนวน
(บำท)

คงเหลือ กำหนด
จำนวน
ส่ งมอบ
(บำท) งวดสุ ดท้ ำย

หมำยเหตุ

- ตกลงรำคำ

30 วัน รอกำรจัดสรรเงินงบประมำณ

-

ตกลงรำคำ

5 วัน รอกำรจัดสรรเงินงบประมำณ

-

ตกลงรำคำ

5 วัน รอกำรจัดสรรเงินงบประมำณ

-

ตกลงรำคำ

5 วัน รอกำรจัดสรรเงินงบประมำณ

-

ตกลงรำคำ

5 วัน รอกำรจัดสรรเงินงบประมำณ

เบิกจ่ ำยแล้ ว
จำนวน
(บำท)

คงเหลือ กำหนด
จำนวน
ส่ งมอบ
(บำท) งวดสุ ดท้ ำย

หมำยเหตุ

-

ตกลงรำคำ

30 วัน

ตลอดทั้งปี

-

ตกลงรำคำ
ตกลงรำคำ

30 วัน
30 วัน

ตลอดทั้งปี
ตลอดทั้งปี

-

ตกลงรำคำ

30วัน

ตลอดทั้งปี

-

ตกลงรำคำ

30 วัน

ตลอดทั้งปี

เบิกจ่ ำยแล้ ว
จำนวน
(บำท)

-

คงเหลือ กำหนด
จำนวน
ส่ งมอบ
(บำท) งวดสุ ดท้ ำย

ตกลงรำคำ

6 วัน

หมำยเหตุ

ตลอดทั้งปี

-

ตกลงรำคำ

5 วัน

ตลอดทั้งปี

-

ตกลงรำคำ

30 วัน

ตลอดทั้งปี

-

-

ตกลงรำคำ
ตกลงรำคำ
ตกลงรำคำ

5 วัน รอกำรจัดสรรเงินงบประมำณ
5 วัน รอกำรจัดสรรเงินงบประมำณ
5 วัน รอกำรจัดสรรเงินงบประมำณ

-

ตกลงรำคำ 10 วัน รอกำรจัดสรรเงินงบประมำณ

-

เบิกจ่ ำยแล้ ว
จำนวน
(บำท)

คงเหลือ กำหนด
จำนวน
ส่ งมอบ
(บำท) งวดสุ ดท้ ำย

หมำยเหตุ

-

- ตกลงรำคำ 30 วัน รอกำรจัดสรรเงินงบประมำณ
ตกลงรำคำ 30 วัน รอกำรจัดสรรเงินงบประมำณ

-

ตกลงรำคำ 15 วัน รอกำรจัดสรรเงินงบประมำณ
ตกลงรำคำ 30 วัน รอกำรจัดสรรเงินงบประมำณ

-

ตกลงรำคำ

5 วัน รอกำรจัดสรรเงินงบประมำณ

-

ตกลงรำคำ

5 วัน รอกำรจัดสรรเงินงบประมำณ

-

เบิกจ่ ำยแล้ ว
จำนวน
(บำท)

ตกลงรำคำ

5 วัน รอกำรจัดสรรเงินงบประมำณ

คงเหลือ กำหนด
จำนวน
ส่ งมอบ
(บำท) งวดสุ ดท้ ำย

หมำยเหตุ

-

ตกลงรำคำ

5 วัน รอกำรจัดสรรเงินงบประมำณ

-

ตกลงรำคำ

5 วัน รอกำรจัดสรรเงินงบประมำณ

-

ตกลงรำคำ

5 วัน รอกำรจัดสรรเงินงบประมำณ

-

ตกลงรำคำ
ตกลงรำคำ
ตกลงรำคำ
ตกลงรำคำ

5
5
5
5

เบิกจ่ ำยแล้ ว
จำนวน
(บำท)

วัน
วัน
วัน
วัน

คงเหลือ กำหนด
จำนวน
ส่ งมอบ
(บำท) งวดสุ ดท้ ำย

รอกำรจัดสรรเงินงบประมำณ
รอกำรจัดสรรเงินงบประมำณ
รอกำรจัดสรรเงินงบประมำณ
รอกำรจัดสรรเงินงบประมำณ

หมำยเหตุ

-

ตกลงรำคำ

5 วัน รอกำรจัดสรรเงินงบประมำณ

-

ตกลงรำคำ

5 วัน รอกำรจัดสรรเงินงบประมำณ

-

ตกลงรำคำ

5 วัน รอกำรจัดสรรเงินงบประมำณ

-

ตกลงรำคำ
ตกลงรำคำ

5 วัน รอกำรจัดสรรเงินงบประมำณ
5 วัน รอกำรจัดสรรเงินงบประมำณ

-

ตกลงรำคำ

5 วัน รอกำรจัดสรรเงินงบประมำณ

เบิกจ่ ำยแล้ ว
จำนวน
(บำท)

คงเหลือ กำหนด
จำนวน
ส่ งมอบ
(บำท) งวดสุ ดท้ ำย

หมำยเหตุ

-

ตกลงรำคำ
ตกลงรำคำ
ตกลงรำคำ

5 วัน รอกำรจัดสรรเงินงบประมำณ
5 วัน รอกำรจัดสรรเงินงบประมำณ
5 วัน รอกำรจัดสรรเงินงบประมำณ

-

ตกลงรำคำ
ตกลงรำคำ

5 วัน รอกำรจัดสรรเงินงบประมำณ
5 วัน รอกำรจัดสรรเงินงบประมำณ

-

เบิกจ่ ำยแล้ ว
จำนวน
(บำท)

ตกลงรำคำ
ตกลงรำคำ

5 วัน รอกำรจัดสรรเงินงบประมำณ
5 วัน รอกำรจัดสรรเงินงบประมำณ

คงเหลือ กำหนด
จำนวน
ส่ งมอบ
(บำท) งวดสุ ดท้ ำย

หมำยเหตุ

-

ตกลงรำคำ 30 วัน

ตลอดทั้งปี

-

ตกลงรำคำ 30 วัน

ตลอดทั้งปี

-

ตกลงรำคำ 30 วัน

ตลอดทั้งปี

-

ตกลงรำคำ 30 วัน

ตลอดทั้งปี

-

ตกลงรำคำ 30 วัน
ตกลงรำคำ 30 วัน

ตลอดทั้งปี
ตลอดทั้งปี

-

ตกลงรำคำ 30 วัน
ตกลงรำคำ 30 วัน

ตลอดทั้งปี
ตลอดทั้งปี

เบิกจ่ ำยแล้ ว

คงเหลือ

กำหนด
หมำยเหตุ

จำนวน
(บำท)

จำนวน
(บำท)

-

ตกลงรำคำ
ตกลงรำคำ
ตกลงรำคำ
ตกลงรำคำ

วัน
วัน
วัน
วัน

ตลอดทั้งปี
ตลอดทั้งปี
ตลอดทั้งปี
ตลอดทั้งปี

-

ตกลงรำคำ 30 วัน
ตกลงรำคำ 30 วัน

ตลอดทั้งปี
ตลอดทั้งปี

-

ตกลงรำคำ 30 วัน
ตกลงรำคำ 30 วัน

ตลอดทั้งปี
ตลอดทั้งปี

-

ตกลงรำคำ 30 วัน

ตลอดทั้งปี

เบิกจ่ ำยแล้ ว
จำนวน
(บำท)

ส่ งมอบ
งวดสุ ดท้ ำย

30
30
30
30

คงเหลือ กำหนด
จำนวน
ส่ งมอบ
(บำท) งวดสุ ดท้ ำย

หมำยเหตุ

หมำยเหตุ

-

ตกลงรำคำ

5 วัน รอกำรจัดสรรเงินงบประมำณ

-

ตกลงรำคำ

5 วัน รอกำรจัดสรรเงินงบประมำณ

-

ตกลงรำคำ

5 วัน รอกำรจัดสรรเงินงบประมำณ

-

ตกลงรำคำ

5 วัน รอกำรจัดสรรเงินงบประมำณ

-

ตกลงรำคำ

5 วัน รอกำรจัดสรรเงินงบประมำณ

-

ตกลงรำคำ

5 วัน

รอกำรจัดสรรงบประมำณ

-

ตกลงรำคำ

30 วัน

ตลอดทั้งปี

เบิกจ่ ำยแล้ ว
จำนวน
(บำท)

คงเหลือ กำหนด
จำนวน
ส่ งมอบ
(บำท) งวดสุ ดท้ ำย

หมำยเหตุ

-

ตกลงรำคำ

30 วัน

ตลอดทั้งปี

-

ตกลงรำคำ

30 วัน

ตลอดทั้งปี

-

ตกลงรำคำ

30 วัน

ตลอดทั้งปี

-

ตกลงรำคำ

30 วัน

ตลอดทั้งปี

-

ตกลงรำคำ
ตกลงรำคำ

30 วัน
30 วัน

ตลอดทั้งปี

-

ตกลงรำคำ

30 วัน

ตลอดทั้งปี

-

ตกลงรำคำ

30 วัน

ตลอดทั้งปี

ตลอดทั้งปี

เบิกจ่ ำยแล้ ว
จำนวน
(บำท)

คงเหลือ กำหนด
จำนวน
ส่ งมอบ
(บำท) งวดสุ ดท้ ำย

หมำยเหตุ

-

ตกลงรำคำ

5 วัน รอกำรจัดสรรเงินงบประมำณ

-

ตกลงรำคำ

5 วัน รอกำรจัดสรรเงินงบประมำณ

-

ตกลงรำคำ

5 วัน รอกำรจัดสรรเงินงบประมำณ

-

ตกลงรำคำ

5 วัน รอกำรจัดสรรเงินงบประมำณ

-

ตกลงรำคำ

5 วัน รอกำรจัดสรรเงินงบประมำณ

เบิกจ่ ำยแล้ ว
จำนวน
(บำท)

คงเหลือ กำหนด
จำนวน
ส่ งมอบ
(บำท) งวดสุ ดท้ ำย

- ตกลงรำคำ

หมำยเหตุ

5 วัน รอกำรจัดสรรเงินงบประมำณ

-

ตกลงรำคำ

-

ตกลงรำคำ 30 วัน

ตลอดทั้งปี

-

ตกลงรำคำ 30 วัน

ตลอดทั้งปี

-

ตกลงรำคำ

เบิกจ่ ำยแล้ ว
จำนวน
(บำท)

5 วัน รอกำรจัดสรรเงินงบประมำณ

5 วัน รอกำรจัดสรรเงินงบประมำณ

คงเหลือ กำหนด
จำนวน
ส่ งมอบ
(บำท) งวดสุ ดท้ ำย

หมำยเหตุ

-

ตกลงรำคำ

5 วัน

รอกำรจัดสรรงบประมำณ

-

ตกลงรำคำ

7 วัน

รอกำรจัดสรรงบประมำณ

-

ตกลงรำคำ

30 วัน

รอกำรจัดสรรงบประมำณ

-

ตกลงรำคำ

30 วัน

รอกำรจัดสรรงบประมำณ

-

ตกลงรำคำ

5 วัน

รอกำรจัดสรรงบประมำณ

-

เบิกจ่ ำยแล้ ว
จำนวน
(บำท)

ตกลงรำคำ

5 วัน

รอกำรจัดสรรงบประมำณ

ตกลงรำคำ

5 วัน

รอกำรจัดสรรงบประมำณ

คงเหลือ กำหนด
จำนวน
ส่ งมอบ
(บำท) งวดสุ ดท้ ำย

หมำยเหตุ

-

ตกลงรำคำ

5 วัน

รอกำรจัดสรรงบประมำณ

-

ตกลงรำคำ

7 วัน

รอกำรจัดสรรงบประมำณ

-

ตกลงรำคำ
ตกลงรำคำ

30 วัน
30 วัน

รอกำรจัดสรรงบประมำณ

-

ตกลงรำคำ
ตกลงรำคำ
ตกลงรำคำ

45 วัน
45 วัน
45 วัน

รอกำรจัดสรรงบประมำณ

เบิกจ่ ำยแล้ ว
จำนวน
(บำท)

-

คงเหลือ กำหนด
จำนวน
ส่ งมอบ
(บำท) งวดสุ ดท้ ำย

ตกลงรำคำ

45 วัน

รอกำรจัดสรรงบประมำณ

รอกำรจัดสรรงบประมำณ
รอกำรจัดสรรงบประมำณ

หมำยเหตุ
รอกำรจัดสรรงบประมำณ

-

ตกลงรำคำ
ตกลงรำคำ

45 วัน
45 วัน

รอกำรจัดสรรงบประมำณ

-

ตกลงรำคำ
ตกลงรำคำ
ตกลงรำคำ

45 วัน
45 วัน
45 วัน

รอกำรจัดสรรงบประมำณ

-

ตกลงรำคำ

45 วัน

รอกำรจัดสรรงบประมำณ

-

ตกลงรำคำ

45 วัน

รอกำรจัดสรรงบประมำณ

-

ตกลงรำคำ

45 วัน

รอกำรจัดสรรงบประมำณ

-

ตกลงรำคำ

45 วัน

รอกำรจัดสรรงบประมำณ

เบิกจ่ ำยแล้ ว
จำนวน
(บำท)

คงเหลือ กำหนด
จำนวน
ส่ งมอบ
(บำท) งวดสุ ดท้ ำย

รอกำรจัดสรรงบประมำณ

รอกำรจัดสรรงบประมำณ
รอกำรจัดสรรงบประมำณ

หมำยเหตุ

-

ตกลงรำคำ
ตกลงรำคำ
ตกลงรำคำ

45 วัน
45 วัน
45 วัน

รอกำรจัดสรรงบประมำณ

-

ตกลงรำคำ

45 วัน

รอกำรจัดสรรงบประมำณ

-

ตกลงรำคำ

45 วัน

รอกำรจัดสรรงบประมำณ

-

ตกลงรำคำ

45 วัน

รอกำรจัดสรรงบประมำณ

-

ตกลงรำคำ

45 วัน

รอกำรจัดสรรงบประมำณ

รอกำรจัดสรรงบประมำณ
รอกำรจัดสรรงบประมำณ

-

ตกลงรำคำ

45 วัน

รอกำรจัดสรรงบประมำณ

-

ตกลงรำคำ

45 วัน

รอกำรจัดสรรงบประมำณ

เบิกจ่ ำยแล้ ว
จำนวน
(บำท)

คงเหลือ กำหนด
จำนวน
ส่ งมอบ
(บำท) งวดสุ ดท้ ำย

หมำยเหตุ

-

ตกลงรำคำ

45 วัน

รอกำรจัดสรรงบประมำณ

-

ตกลงรำคำ

45 วัน

รอกำรจัดสรรงบประมำณ

ลงชื่อ............................................
(นำยอรุ ณ สีพจน์)
นำยกองค์กำรบริ หำรส่วนตำบลนำทอง

