
แบบ ผด. 2

ล าดบั ชว่งเวลา หน่วยงาน ก าหนดสง่

ที่ ที่ต้องเร่ิมจดัหา เจ้าของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวนเงิน ประเภท จ านวนเงิน มอบ(วนั)

งานบริหารงานทั่วไป

1 ต.ค.60 - ก.ย.61 รายจา่ยเพ่ือให้ได้มาซึง่บริ่การ ส านกัปลดั แผนงานบริหารงานทัว่ไป 401,000       ตกลงราคา 5,30

2 ต.ค.60 - ก.ย.61 คา่รับรองและพิธีการ ส านกัปลดั แผนงานบริหารงานทัว่ไป 20,000         ตกลงราคา 5

3 ต.ค.60 - ก.ย.61 คา่ของขวญัของรางวลัหรือเงินรางวลั ส านกัปลดั แผนงานบริหารงานทัว่ไป 10,000         ตกลงราคา 5

4 ต.ค.60 - ก.ย.61 คา่เบีย้ประกนัภยั ส านกัปลดั แผนงานบริหารงานทัว่ไป 10,000         ตกลงราคา 5

5 ต.ค.60 - ก.ย.61 คา่พวงมาลยั ชอ่ดอกไม้ และพวงมาลา ส านกัปลดั แผนงานบริหารงานทัว่ไป 10,000         ตกลงราคา 5

6 ต.ค.60 - ก.ย.61 คา่บ ารุงรักษาและซอ่มแซม ส านกัปลดั แผนงานบริหารงานทัว่ไป 200,000       ตกลงราคา 5

7 ต.ค.60 - ก.ย.61 คา่วสัดสุ านกังาน ส านกัปลดั แผนงานบริหารงานทัว่ไป 150,000       ตกลงราคา 5

8 ต.ค.60 - ก.ย.61 คา่วสัดไุฟฟ้าและวิทยุ ส านกัปลดั แผนงานบริหารงานทัว่ไป 20,000         ตกลงราคา 5

9 ต.ค.60 - ก.ย.61 คา่วสัดงุานบ้านงานครัว ส านกัปลดั แผนงานบริหารงานทัว่ไป 10,000         ตกลงราคา 5

10 ต.ค.60 - ก.ย.61 คา่วสัดกุ่อสร้าง ส านกัปลดั แผนงานบริหารงานทัว่ไป 20,000         ตกลงราคา 5

11 ต.ค.60 - ก.ย.61 คา่วสัดยุานพาหนะและขนสง่ ส านกัปลดั แผนงานบริหารงานทัว่ไป 50,000         ตกลงราคา 5

12 ต.ค.60 - ก.ย.61 คา่วสัดเุชือ้เพลิงและหลอ่ลื่น ส านกัปลดั แผนงานบริหารงานทัว่ไป 400,000       ตกลงราคา 5

13 ต.ค.60 - ก.ย.61 คา่วสัดคุอมพิวเตอร์ ส านกัปลดั แผนงานบริหารงานทัว่ไป 60,000         ตกลงราคา 5

14 ต.ค.60 - ก.ย.61 คา่วสัดอ่ืุนๆ ส านกัปลดั แผนงานบริหารงานทัว่ไป 100,000       ตกลงราคา 5

15 ต.ค.60 - เม.ย.61 คา่จดัซือ้เก้าอีห้้องประชมุ ส านกัปลดั แผนงานบริหารงานทัว่ไป 40,000         ตกลงราคา 5,15

16 ต.ค.60 - เม.ย.61 คา่จดัซือ้ตู้ เก็บเอกสารแบบรางเลื่อน ส านกัปลดั แผนงานบริหารงานทัว่ไป 90,000         ตกลงราคา 5,15

17 ต.ค.60 - เม.ย.61 คา่จดัซือ้รถกระเช้าซอ่มไฟฟ้า ส านกัปลดั แผนงานบริหารงานทัว่ไป 1,500,000    ตกลงราคา 90

18 ต.ค.60 - เม.ย.61 คา่จดัซือ้กล้องถ่ายภาพน่ิง ระบบดิจิตอล ส านกัปลดั แผนงานบริหารงานทัว่ไป 14,000         ตกลงราคา 5,15

แผนการจดัหาพสัด ุประจ าปีงบประมาณ พ.ศ…2561
ขององค์การบริหารสว่นต าบลหนองหญ้าขาว

ตามข้อบญัญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2561

รายการ/จ านวน (หน่วย)
เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

วิธีจดัหา หมายเหตุ



แบบ ผด. 2

ล าดบั ชว่งเวลา หน่วยงาน ก าหนดสง่

ที่ ที่ต้องเร่ิมจดัหา เจ้าของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวนเงิน ประเภท จ านวนเงิน มอบ(วนั)

19 ต.ค.60 - เม.ย.61 คา่จดัซือ้เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์/ชนิด LED สี ส านกัปลดั แผนงานบริหารงานทัว่ไป 12,000         ตกลงราคา 5,15

งานบริหารงานทั่วไป

20 ต.ค.60 - ก.ย.61 รายจา่ยเพ่ือให้ได้มาซึง่บริ่การ สว่นการคลงั แผนงานบริหารงานทัว่ไป 50,000         ตกลงราคา 5

21 ต.ค.60 - ก.ย.61 คา่จดัท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน สว่นการคลงั แผนงานบริหารงานทัว่ไป 300,000       ตกลงราคา 60

22 ต.ค.60 - ก.ย.61 คา่บ ารุงรักษาและซอ่มแซม สว่นการคลงั แผนงานบริหารงานทัว่ไป 50,000         ตกลงราคา 5

23 ต.ค.60 - ก.ย.61 คา่วสัดสุ านกังาน สว่นการคลงั แผนงานบริหารงานทัว่ไป 60,000         ตกลงราคา 5

24 ต.ค.60 - ก.ย.61 คา่วสัดคุอมพิวเตอร์ สว่นการคลงั แผนงานบริหารงานทัว่ไป 60,000         ตกลงราคา 5

25 ต.ค.60 - เม.ย.61 คา่จดัซือ้เคร่ืองปรับอากาศ สว่นการคลงั แผนงานบริหารงานทัว่ไป 21,000         ตกลงราคา 5

26 ต.ค.60 - เม.ย.61 คา่จดัซือ้ตู้ เหล็กแบบ 4 ลิน้ชกั สว่นการคลงั แผนงานบริหารงานทัว่ไป 15,800         ตกลงราคา 5,15

27 ต.ค.60 - เม.ย.61 คา่จดัซือ้ตู้ เหล็กแบบ 2  บาน สว่นการคลงั แผนงานบริหารงานทัว่ไป 11,000         ตกลงราคา 5,15

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงบัอัคคีภัย

28 ต.ค.60 - เม.ย.61 คา่ใข้จา่ยในการป้องกนัและลดอบุตัิเหตทุางถนน ส านกัปลดั แผนงานการรักษาความสงบ 30,000         ตกลงราคา 5

29 ต.ค.60 - เม.ย.61 คา่ใช้จา่ยในการฝึกอบรม อปพร. ส านกัปลดั แผนงานการรักษาความสงบ 100,000       ตกลงราคา 5

งานบริหารงานทั่วไป

30 ต.ค.60 - ก.ย.61 รายจา่ยเพ่ือให้ได้มาซึง่บริ่การ สว่นการศกึษา แผนงานการศกึษา 100,000       ตกลงราคา 5

31 ต.ค.60 - ก.ย.61 คา่รับรองและพิธีการ สว่นการศกึษา แผนงานการศกึษา 5,000           ตกลงราคา 5

32 ต.ค.60 - ก.ย.61 คา่บ ารุงรักษาและซอ่มแซม สว่นการศกึษา แผนงานการศกึษา 20,000         ตกลงราคา 5

33 ต.ค.60 - ก.ย.61 คา่วสัดสุ านกังาน สว่นการศกึษา แผนงานการศกึษา 30,000         ตกลงราคา 5

34 ต.ค.60 - ก.ย.61 คา่วสัดไุฟฟ้าและวิทยุ สว่นการศกึษา แผนงานการศกึษา 10,000         ตกลงราคา 5

แผนการจดัหาพสัด ุประจ าปีงบประมาณ พ.ศ…2561
ขององค์การบริหารสว่นต าบลหนองหญ้าขาว

ตามข้อบญัญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2561

รายการ/จ านวน (หน่วย)
เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

วิธีจดัหา หมายเหตุ



แบบ ผด. 2

ล าดบั ชว่งเวลา หน่วยงาน ก าหนดสง่

ที่ ที่ต้องเร่ิมจดัหา เจ้าของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวนเงิน ประเภท จ านวนเงิน มอบ(วนั)

35 ต.ค.60 - ก.ย.61 คา่วสัดงุานบ้านงานครัว สว่นการศกึษา แผนงานการศกึษา 20,000         ตกลงราคา 5

36 ต.ค.60 - ก.ย.61 คา่วสัดกุารศกึษา สว่นการศกึษา แผนงานการศกึษา 50,000         ตกลงราคา 5

37 ต.ค.60 - เม.ย.61 คา่จดัซือ้กล้องวงจรปิด สว่นการศกึษา แผนงานการศกึษา 119,000       ตกลงราคา 5,15

38 ต.ค.60 - เม.ย.61 คา่จดัซือ้คอมพิวเตอร์ตัง้โต๊ะ สว่นการศกึษา แผนงานการศกึษา 16,000         ตกลงราคา 5,15

39 ต.ค.60 - เม.ย.61 คา่จดัซือ้เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์/ชนิด LED สี สว่นการศกึษา แผนงานการศกึษา 7,900           ตกลงราคา 5,15

40 ต.ค.60 - เม.ย.61 คา่จดัซือ้โทรทศัน์ แอลอีดี สว่นการศกึษา แผนงานการศกึษา 30,000         ตกลงราคา 5,15

41 ต.ค.60 - เม.ย.61 คา่จดัซือ้พดัลมตัง้พืน้ สว่นการศกึษา แผนงานการศกึษา 14,000         ตกลงราคา 5,15

42 ต.ค.60 - เม.ย.61 คา่จดัซือ้เก้าอีกิ้นข้าวเด็ก สว่นการศกึษา แผนงานการศกึษา 27,000         ตกลงราคา 5,15

43 ต.ค.60 - เม.ย.61 คา่จดัซือ้โต๊ะกินข้าวเด็ก สว่นการศกึษา แผนงานการศกึษา 45,000         ตกลงราคา 5,15

44 ต.ค.60 - เม.ย.61 คา่จดัซือ้ชัน้วางกระเป๋า สว่นการศกึษา แผนงานการศกึษา 10,000         ตกลงราคา 5,15

45 ต.ค.60 - เม.ย.61 คา่จดัซือ้ชัน้วางหนงัสือ สว่นการศกึษา แผนงานการศกึษา 6,000           ตกลงราคา 5,15

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

46 ต.ค.60 - ก.ย.61 คา่ใช้จา่ยในการสง่เสริมการกีฬาและนนัทาการ สว่นการศกึษา แผนงานการศกึษา 10,000         ตกลงราคา 5

47 ต.ค.60 - ก.ย.61 คา่จดัการเรียนการสอน(รายหวั) สว่นการศกึษา แผนงานการศกึษา 244,800       ตกลงราคา 5

48 ต.ค.60 - ก.ย.61 คา่จ้างเหมาจดัท าอาหารกลางวนั สว่นการศกึษา แผนงานการศกึษา 650,000       ตกลงราคา 30

49 ต.ค.60 - ก.ย.61 คา่ใช้จา่ยในการพฒันาครูผู้ดแูลเด็ก/ผู้ดแูลเด็ก สว่นการศกึษา แผนงานการศกึษา 10,000         ตกลงราคา 5

50 ต.ค.60 - ก.ย.61 คา่ใช้จา่ยในการจดัท าแผนพฒันาการศกึษา สว่นการศกึษา แผนงานการศกึษา 20,000         ตกลงราคา 5

51 ต.ค.60 - ก.ย.61 คา่ใช้จา่ยในการจ้างเหมารถยนต์ สว่นการศกึษา แผนงานการศกึษา 500,000       ตกลงราคา 30

52 ต.ค.60 - ก.ย.61 คา่ใช้จา่ยในการชว่ยเหลือวสัดอุปุกรณ์การเรียน สว่นการศกึษา แผนงานการศกึษา 30,000         ตกลงราคา 5

แผนการจดัหาพสัด ุประจ าปีงบประมาณ พ.ศ…2561
ขององค์การบริหารสว่นต าบลหนองหญ้าขาว

ตามข้อบญัญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2561

รายการ/จ านวน (หน่วย)
เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

วิธีจดัหา หมายเหตุ



แบบ ผด. 2

ล าดบั ชว่งเวลา หน่วยงาน ก าหนดสง่

ที่ ที่ต้องเร่ิมจดัหา เจ้าของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวนเงิน ประเภท จ านวนเงิน มอบ(วนั)

53 ต.ค.60 - ก.ย.61 คา่ใช้จา่ยในการสง่เสริมคณุธรรม จริยธรรม สว่นการศกึษา แผนงานการศกึษา 10,000         ตกลงราคา 5

54 ต.ค.60 - ก.ย.61 คา่ใชจา่ยในการจดังานวนัแมศ่นูย์พฒันาเด็กเล็ก สว่นการศกึษา แผนงานการศกึษา 10,000         ตกลงราคา 5

55 ต.ค.60 - ก.ย.61 คา่ใช้จา่ยในการสง่เสริมการเรียนรู้ให้แก่เด็กปฐมวยั สว่นการศกึษา แผนงานการศกึษา 20,000         ตกลงราคา 5

56 ต.ค.60 - ก.ย.61 คา่ใช้จา่ยในโครงการกิจกรรมของศนูย์พฒันาเด็กเล็ก สว่นการศกึษา แผนงานการศกึษา 20,000         ตกลงราคา 5

57 ต.ค.60 - ก.ย.61 คา่อาการเสริม (นม) สว่นการศกึษา แผนงานการศกึษา 1,948,000    กรณีพิเศษ 30

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณะสุขอ่ืน

58 ต.ค.60 - ก.ย.61 คา่ใช้จา่ยในการสง่เสริมสขุภาพแมแ่ละเด็ก ส านกัปลดั แผนงานสาธารณสขุ 50,000         ตกลงราคา 5

59 ต.ค.60 - ก.ย.61 คา่วสัดวุิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ส านกัปลดั แผนงานสาธารณสขุ 100,000       ตกลงราคา 5

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสังเคราะห์

60 คา่ใช้จา่ยในการปรับสภาพที่อยูอ่าศยัส าหรับผพิูการ ส านกัปลดั แผนงานสงัคมสงเคราะห์ 20,000         ตกลงราคา 5

งานบริหารทั่วไป

61 ต.ค.60 - ก.ย.61 รายจา่ยเพ่ือให้มาซึง่บริการ สว่นโยธา แผนงานเคหะและชมุชน 120,000       ตกลงราคา 5

62 ต.ค.60 - ก.ย.61 คา่บ ารุงรักษาและซอ่มแซม สว่นโยธา แผนงานเคหะและชมุชน 300,000       ตกลงราคา 5

63 ต.ค.60 - ก.ย.61 คา่วสัดสุ านกังาน สว่นโยธา แผนงานเคหะและชมุชน 40,000         ตกลงราคา 5

64 ต.ค.60 - ก.ย.61 คา่วสัดไุฟฟ้าและวิทยุ สว่นโยธา แผนงานเคหะและชมุชน 200,000       ตกลงราคา 5

65 ต.ค.60 - ก.ย.61 คา่วสัดกุ่อสร้าง สว่นโยธา แผนงานเคหะและชมุชน 200,000       ตกลงราคา 5

66 ต.ค.60 - ก.ย.61 คา่วสัดคุอมพิวเตอร์ สว่นโยธา แผนงานเคหะและชมุชน 50,000         ตกลงราคา 5

67 ต.ค.60 - ก.ย.61 คา่จดัซือ้ล้อวดัระยะ สว่นโยธา แผนงานเคหะและชมุชน 10,000         ตกลงราคา 5,15

68 ต.ค.60 - ก.ย.61 คา่จดัซือ้เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สว่นโยธา แผนงานเคหะและชมุชน 16,000         ตกลงราคา 5,15

แผนการจดัหาพสัด ุประจ าปีงบประมาณ พ.ศ…2561
ขององค์การบริหารสว่นต าบลหนองหญ้าขาว

ตามข้อบญัญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2561

รายการ/จ านวน (หน่วย)
เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

วิธีจดัหา หมายเหตุ



แบบ ผด. 2

ล าดบั ชว่งเวลา หน่วยงาน ก าหนดสง่

ที่ ที่ต้องเร่ิมจดัหา เจ้าของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวนเงิน ประเภท จ านวนเงิน มอบ(วนั)

69 ต.ค.60 - เม.ย.61 คา่จดัซือ้เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์/ชนิด LED ขาวด า A3 สว่นโยธา แผนงานเคหะและชมุชน 53,000         ตกลงราคา 5,15

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

70 ต.ค.60 - เม.ย.61 คา่ใช้จา่ยในการฝึกอบรมความรู้เพ่ิมศกัยภาพการ ส านกัปลดั แผนงานสร้างความเข้มแข็ง 400,000       ตกลงราคา 5

บริหารงานให้แก่ ส.อบต. ผู้บริหารท้องถ่ิน ผู้น าชมุชน ตกลงราคา 5

พนกังานสว่นต าบล และพนกังานจ้าง

71 ต.ค.60 - เม.ย.61 คา่ใช้จา่ยในการสง่เสริมสนบัสนนุการจดัท าแผนชมุชน ส านกัปลดั แผนงานสร้างความเข้มแข็ง 20,000         ตกลงราคา 5

และแผนพฒันาท้องถ่ิน

72 ต.ค.60 - เม.ย.61 คา่ใช้จา่ยในการอบรมความรู้เพ่ิมศกัยภาพและศกึษา ส านกัปลดั แผนงานสร้างความเข้มแข็ง 400,000       ตกลงราคา 5

ดงูานอาชีพเพ่ือพฒันาสง่เสริมกลุม่อาชีพแก่ประชาชน

ต าบลหนองหญ้าขาว

งานกีฬาและนันทนาการ

73 ต.ค.60 - เม.ย.61 คา่ใช้จา่ยในการจดังานแข่งขนักีฬาต้านยาเสพติด สว่นการศกึษา แผนงานศาสนาวฒันธรรมและ 250,000       ตกลงราคา 5

ต าบลหนองหญ้าขาว  (หญ้าขาวเกมส์)

74 ม.ค.61 - ม.ค.61 คา่ใช้จา่ยในการจดังานวนัเด็กแหง่ชาติ หนองหญ้าขาว สว่นการศกึษา แผนงานศาสนาวฒันธรรมและ 100,000       ตกลงราคา 5

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

75 ต.ค.60 - ก.ย.61 คา่ใช้จา่ยตามโครงการ อบต.เคลื่อนที่ ธรรมะรวมใจ สว่นการศกึษา แผนงานศาสนาวฒันธรรมและ 30,000         ตกลงราคา 5

และอ าเภอเคลื่อนที่

76 ต.ค.60 - ก.ย.61 คา่ใช้จา่ยตามโครงการสืบสานวฒันธรรม ของดีบ้านฉัน สว่นการศกึษา แผนงานศาสนาวฒันธรรมและ 20,000         ตกลงราคา 5

77 เม.ย.61 - เม.ย.61 คา่ใช้จา่ยในการจดังาน อบต.หนองหญ้าขาวสืบสาน สว่นการศกึษา แผนงานศาสนาวฒันธรรมและ 100,000       ตกลงราคา 5

แผนการจดัหาพสัด ุประจ าปีงบประมาณ พ.ศ…2561
ขององค์การบริหารสว่นต าบลหนองหญ้าขาว

ตามข้อบญัญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2561

รายการ/จ านวน (หน่วย)
เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

วิธีจดัหา หมายเหตุ



แบบ ผด. 2

ล าดบั ชว่งเวลา หน่วยงาน ก าหนดสง่

ที่ ที่ต้องเร่ิมจดัหา เจ้าของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวนเงิน ประเภท จ านวนเงิน มอบ(วนั)

ประเพณีสงกรานต์

งานก่อสร้างโครงสร้างพืน้ฐาน

78 ต.ค.60 - เม.ย.61 คา่ถมดินปรับระดบับริเวณส านกังานองค์การบริหาร สว่นโยธา งานอตุสาหกรรมและการโยธา 100,000       ตกลงราคา 30

สว่นต าบลหนองหญ้าขาว

79 ต.ค.60 - เม.ย.61 คา่ก่อสร้างห้องน า้สาธารณะ องค์การบริหาร สว่นโยธา งานอตุสาหกรรมและการโยธา 180,000       ตกลงราคา 60

สว่นต าบลหนองหญ้าขาว

80 ต.ค.60 - เม.ย.61 คา่ตอ่เติมโรงอาหารศนูย์พฒันาเด็กเล็กองค์การบริหาร สว่นโยธา งานอตุสาหกรรมและการโยธา 54,000         ตกลงราคา 30

สว่นต าบลหนองหญ้าขาว

81 ต.ค.60 - เม.ย.61 คา่ตอ่เติมศนูย์ อปพร.องค์การบริหารสว่นต าบลหนอง สว่นโยธา งานอตุสาหกรรมและการโยธา 205,000       ตกลงราคา 60

หญ้าขาว

82 ต.ค.60 - เม.ย.61 คา่ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สว่นโยธา งานอตุสาหกรรมและการโยธา 200,000       ตกลงราคา 75

บ้านโนนกราด  หมูท่ี่  2

83 ต.ค.60 - เม.ย.61 คา่ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สว่นโยธา งานอตุสาหกรรมและการโยธา 200,000       ตกลงราคา 75

บ้านโนนสระสามคัคี  หมูท่ี่  15

84 ต.ค.60 - เม.ย.61 คา่ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สว่นโยธา งานอตุสาหกรรมและการโยธา 200,000       ตกลงราคา 75

บ้านหนองไผ่  หมูท่ี่  1

85 ต.ค.60 - เม.ย.61 คา่ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สว่นโยธา งานอตุสาหกรรมและการโยธา 200,000       ตกลงราคา 75

บ้านหนองหญ้าขาว  หมูท่ี่  3

86 ต.ค.60 - เม.ย.61 คา่ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สว่นโยธา งานอตุสาหกรรมและการโยธา 305,000       ตกลงราคา 75

แผนการจดัหาพสัด ุประจ าปีงบประมาณ พ.ศ…2561
ขององค์การบริหารสว่นต าบลหนองหญ้าขาว

ตามข้อบญัญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2561

รายการ/จ านวน (หน่วย)
เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

วิธีจดัหา หมายเหตุ



แบบ ผด. 2

ล าดบั ชว่งเวลา หน่วยงาน ก าหนดสง่

ที่ ที่ต้องเร่ิมจดัหา เจ้าของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวนเงิน ประเภท จ านวนเงิน มอบ(วนั)

บ้านคลองดินด า  หมูท่ี่  13

87 ต.ค.60 - เม.ย.61 คา่ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สว่นโยธา งานอตุสาหกรรมและการโยธา 200,000       ตกลงราคา 75

บ้านดงล าใย  หมูท่ี่  8

88 ต.ค.60 - เม.ย.61 คา่ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สว่นโยธา งานอตุสาหกรรมและการโยธา 200,000       ตกลงราคา 75

บ้านทรัพย์สมบรูณ์  หมูท่ี่  12

89 ต.ค.60 - เม.ย.61 คา่ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สว่นโยธา งานอตุสาหกรรมและการโยธา 200,000       ตกลงราคา 75

บ้านโศกรวก  หมูท่ี่  7

90 ต.ค.60 - เม.ย.61 คา่ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สว่นโยธา งานอตุสาหกรรมและการโยธา 200,000       ตกลงราคา 75

บ้านหนองหา่น  หมูท่ี่  10

91 ต.ค.60 - เม.ย.61 คา่ก่อสร้างถนนลาดยางบ้านวะยาว สว่นโยธา งานอตุสาหกรรมและการโยธา 200,000       ตกลงราคา 60

หมูท่ี่  4

92 ต.ค.60 - เม.ย.61 คา่ก่อสร้างหอกระจายข่าวบ้านคลองยางพฒันา สว่นโยธา งานอตุสาหกรรมและการโยธา 99,000         ตกลงราคา 30

หมูท่ี่  14

93 ต.ค.60 - เม.ย.61 คา่ก่อสร้างหอกระจายข่าวบ้านหนองไผ่พฒันา สว่นโยธา งานอตุสาหกรรมและการโยธา 99,000         ตกลงราคา 30

หมูท่ี่  11

94 ต.ค.60 - เม.ย.61 คา่ขยายเขตไฟฟ้าแรงต ่า บ้านมอดินแดง สว่นโยธา งานอตุสาหกรรมและการโยธา 200,000       ตกลงราคา 60

หมูท่ี่  6

95 ต.ค.60 - เม.ย.61 คา่ซอ่มสร้างถนนลาดยางบ้านล าบ้านใหม่ สว่นโยธา งานอตุสาหกรรมและการโยธา 300,000       ตกลงราคา 60

หมูท่ี่  5

แผนการจดัหาพสัด ุประจ าปีงบประมาณ พ.ศ…2561
ขององค์การบริหารสว่นต าบลหนองหญ้าขาว

ตามข้อบญัญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2561

รายการ/จ านวน (หน่วย)
เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

วิธีจดัหา หมายเหตุ



แบบ ผด. 2

ล าดบั ชว่งเวลา หน่วยงาน ก าหนดสง่

ที่ ที่ต้องเร่ิมจดัหา เจ้าของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวนเงิน ประเภท จ านวนเงิน มอบ(วนั)

96 ต.ค.60 - เม.ย.61 คา่ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองไผ่พฒันา สว่นโยธา งานอตุสาหกรรมและการโยธา 75,000         ตกลงราคา 75

หมูท่ี่  11

97 ต.ค.60 - เม.ย.61 คา่ปรับปรุงถนนหินคลกุบ้านคลองยางพฒันา สว่นโยธา งานอตุสาหกรรมและการโยธา 200,000       ตกลงราคา 30

หมูท่ี่  14

98 ต.ค.60 - เม.ย.61 คา่ปรับปรุงระบบประปาหมูบ้่าน บ้านซบัชมุพล สว่นโยธา งานอตุสาหกรรมและการโยธา 317,000       ตกลงราคา 60

หมูท่ี่ 9

งานส่งเสริมการเกษตร

99 ต.ค.60 - เม.ย.61 คา่ใช้จา่ยโครงการร่วมใจปลกูป่าเฉลิมพระเกียรติ ส านกัปลดั แผนงานการเกษตร 20,000         ตกลงราคา 5

100 ต.ค.60 - เม.ย.61 วสัดกุารเกษตร ส านกัปลดั แผนงานการเกษตร 10,000         ตกลงราคา 5

งบกลาง

101 ต.ค.60 - เม.ย.61 เงินส ารองจา่ย ส านกัปลดั แผนงานงบกลาง 600,000       ตกลงราคา 5,15

แผนการจดัหาพสัด ุประจ าปีงบประมาณ พ.ศ…2561
ขององค์การบริหารสว่นต าบลหนองหญ้าขาว

ตามข้อบญัญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2561

รายการ/จ านวน (หน่วย)
เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

วิธีจดัหา หมายเหตุ



 






