
แบบ ผด. 2

ล าดบั ช่วงเวลา หนว่ยงาน ก าหนดสง่
ที่ ที่ต้องเร่ิมจดัหา เจ้าของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวนเงิน ประเภท จ านวนเงิน มอบ(วนั)

งานบริหารงานทั่วไป

1 ต.ค.61 - ก.ย.62 รายจา่ยเพ่ือให้ได้มาซึง่บริ่การ ส านกัปลดั แผนงานบริหารงานทัว่ไป 240,000          ตกลงราคา 5,30

2 ต.ค.61 - ก.ย.62 คา่รับรองและพิธีการ ส านกัปลดั แผนงานบริหารงานทัว่ไป 10,000            ตกลงราคา 5

3 ต.ค.61 - ก.ย.62 คา่ใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการ ส านกัปลดั แผนงานบริหารงานทัว่ไป 50,000            ตกลงราคา 5

4 ต.ค.61 - ก.ย.62 คา่ใช้จา่ยในการเลือกตัง้ท้องถ่ิน ส านกัปลดั แผนงานบริหารงานทัว่ไป 400,000          ตกลงราคา 5

5 ต.ค.61 - ก.ย.62 คา่พวงมาลยั ชอ่ดอกไม้ และพวงมาลา ส านกัปลดั แผนงานบริหารงานทัว่ไป 2,000              ตกลงราคา 5

6 ต.ค.61 - ก.ย.62 คา่บ ารุงรักษาและซอ่มแซม ส านกัปลดั แผนงานบริหารงานทัว่ไป 100,000          ตกลงราคา 5

7 ต.ค.61 - ก.ย.62 คา่วสัดสุ านกังาน ส านกัปลดั แผนงานบริหารงานทัว่ไป 50,000            ตกลงราคา 5

8 ต.ค.61 - ก.ย.62 คา่วสัดไุฟฟ้าและวิทยุ ส านกัปลดั แผนงานบริหารงานทัว่ไป 20,000            ตกลงราคา 5

9 ต.ค.61 - ก.ย.62 คา่วสัดงุานบ้านงานครัว ส านกัปลดั แผนงานบริหารงานทัว่ไป 10,000            ตกลงราคา 5

10 ต.ค.61 - ก.ย.62 คา่วสัดกุ่อสร้าง ส านกัปลดั แผนงานบริหารงานทัว่ไป 100,000          ตกลงราคา 5

11 ต.ค.61 - ก.ย.62 คา่วสัดยุานพาหนะและขนสง่ ส านกัปลดั แผนงานบริหารงานทัว่ไป 20,000            ตกลงราคา 5

12 ต.ค.61 - ก.ย.62 คา่วสัดเุชือ้เพลิงและหลอ่ลื่น ส านกัปลดั แผนงานบริหารงานทัว่ไป 700,000          ตกลงราคา 5

13 ต.ค.61 - ก.ย.62 คา่วสัดคุอมพิวเตอร์ ส านกัปลดั แผนงานบริหารงานทัว่ไป 40,000            ตกลงราคา 5

14 ต.ค.61 - ก.ย.62 คา่วสัดอ่ืุนๆ ส านกัปลดั แผนงานบริหารงานทัว่ไป 100,000          ตกลงราคา 5

15 ต.ค.61 - เม.ย.62 คา่จดัซือ้เก้าอีแ้ถว 4 ที่นัง่ ส านกัปลดั แผนงานบริหารงานทัว่ไป 10,000            ตกลงราคา 5

16 ต.ค.61 - เม.ย.62 คา่จดัซือ้ตู้ เหล็กแบบ 2  บาน ส านกัปลดั แผนงานบริหารงานทัว่ไป 16,500            ตกลงราคา 5

17 ต.ค.61 - เม.ย.62 คา่จดัซือ้ตู้ เอกสารบานเลื่อนทบึ ส านกัปลดั แผนงานบริหารงานทัว่ไป 5,000              สอบราคา 5

18 ต.ค.61 - เม.ย.62 คา่จดัซือ้บอร์ดนิทรรศการเคลื่อนที่ ส านกัปลดั แผนงานบริหารงานทัว่ไป 24,000            ตกลงราคา 5

แผนการจดัหาพสัด ุประจ าปีงบประมาณ พ.ศ…2562
ขององค์การบริหารสว่นต าบลหนองหญ้าขาว

ตามข้อบญัญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2562

รายการ/จ านวน (หนว่ย)
เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

วิธีจดัหา หมายเหตุ



แบบ ผด. 2

ล าดบั ช่วงเวลา หนว่ยงาน ก าหนดสง่

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

19 ต.ค.61 - เม.ย.62 คา่จดัซือ้กล้องถ่ายภาพน่ิง ระบบดิจิตอล ส านกัปลดั แผนงานบริหารงานทัว่ไป 25,000            ตกลงราคา 5,15

20 ต.ค.61 - เม.ย.62 คา่จดัซือ้เคร่ืองตดัแตง่พุม่ไม้ ส านกัปลดั แผนงานบริหารงานทัว่ไป 10,200            ตกลงราคา 5,15

งานบริหารงานทั่วไป

21 ต.ค.61 - ก.ย.62 รายจา่ยเพ่ือให้ได้มาซึง่บริ่การ สว่นการคลงั แผนงานบริหารงานทัว่ไป 100,000          ตกลงราคา 5

22 ต.ค.61 - ก.ย.62 คา่บ ารุงรักษาและซอ่มแซม สว่นการคลงั แผนงานบริหารงานทัว่ไป 10,000            ตกลงราคา 5

ต.ค.61 - ก.ย.62 คา่วสัดสุ านกังาน สว่นการคลงั แผนงานบริหารงานทัว่ไป 40,000            ตกลงราคา 5

23 ต.ค.61 - ก.ย.62 คา่วสัดคุอมพิวเตอร์ สว่นการคลงั แผนงานบริหารงานทัว่ไป 30,000            ตกลงราคา 5

24 ต.ค.61 - เม.ย.62 คา่จดัซือ้ชดุโต๊ะท างาน สว่นการคลงั แผนงานบริหารงานทัว่ไป 8,500              ตกลงราคา 5,15

25 ต.ค.61 - เม.ย.62 คา่จดัซือ้ตู้ เหล็กแบบ 2  บาน สว่นการคลงั แผนงานบริหารงานทัว่ไป 11,000            ตกลงราคา 5,15

26 ต.ค.61 - เม.ย.62 คา่จดัซือ้ตู้ เหล็กแบบบานเลื่อนกระจก สว่นการคลงั แผนงานบริหารงานทัว่ไป 9,000              ตกลงราคา 5,15

27 ต.ค.61 - เม.ย.62 คา่จดัซือ้รถบรรทกุ (ดีเซล) สว่นการคลงั แผนงานบริหารงานทัว่ไป 814,000          ตกลงราคา 90

28 ต.ค.61 - เม.ย.62 คา่จดัซือ้ตู้ เย็น สว่นการคลงั แผนงานบริหารงานทัว่ไป 6,500              ตกลงราคา 5,15

29 ต.ค.61 - เม.ย.62 คา่จดัซือ้เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์/ชนิด LED ขาวด า สว่นการคลงั แผนงานบริหารงานทัว่ไป 7,900              ตกลงราคา 5,15

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงบัอัคคีภัย

30 ต.ค.61 - เม.ย.62 คา่ใข้จา่ยในการป้องกนัและลดอบุตัิเหตทุางถนน ส านกัปลดั แผนงานการรักษาความสงบ 20,000            ตกลงราคา 5

31 ต.ค.61 - เม.ย.62 คา่ใช้จา่ยในการฝึกอบรม อปพร. ส านกัปลดั แผนงานการรักษาความสงบ 50,000            ตกลงราคา 5

32 ต.ค.61 - เม.ย.62 คา่ใชจา่ยในการฝึกอบรมให้ความรู้เก่ียวกบัไฟป่า ส านกัปลดั แผนงานการรักษาความสงบ 5,000              ตกลงราคา 5

แผนการจดัหาพสัด ุประจ าปีงบประมาณ พ.ศ…2562
ขององค์การบริหารสว่นต าบลหนองหญ้าขาว

ตามข้อบญัญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2562

รายการ/จ านวน (หนว่ย)
เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

วิธีจดัหา หมายเหตุ



แบบ ผด. 2

ล าดบั ช่วงเวลา หนว่ยงาน ก าหนดสง่

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

งานบริหารงานทั่วไป

33 ต.ค.61 - ก.ย.62 รายจา่ยเพ่ือให้ได้มาซึง่บริ่การ สว่นการศกึษา แผนงานการศกึษา 100,000          ตกลงราคา 5

34 ต.ค.61 - ก.ย.62 คา่รับรองและพิธีการ สว่นการศกึษา แผนงานการศกึษา 5,000              ตกลงราคา 5

35 ต.ค.61 - ก.ย.62 คา่บ ารุงรักษาและซอ่มแซม สว่นการศกึษา แผนงานการศกึษา 20,000            ตกลงราคา 5

36 ต.ค.61 - ก.ย.62 คา่วสัดสุ านกังาน สว่นการศกึษา แผนงานการศกึษา 30,000            ตกลงราคา 5

37 ต.ค.61 - ก.ย.62 คา่วสัดงุานบ้านงานครัว สว่นการศกึษา แผนงานการศกึษา 10,000            ตกลงราคา 5

38 ต.ค.61 - ก.ย.62 คา่วสัดกุารศกึษา สว่นการศกึษา แผนงานการศกึษา 50,000            ตกลงราคา 5

39 ต.ค.61 - เม.ย.62 คา่จดัซือ้ตู้ เหล็กแบบบานเลื่อนกระจก สว่นการศกึษา แผนงานการศกึษา 13,500            ตกลงราคา 5,15

40 ต.ค.61 - เม.ย.62 คา่จดัซือ้คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สว่นการศกึษา แผนงานการศกึษา 16,000            ตกลงราคา 5,15

41 ต.ค.61 - เม.ย.62 คา่จดัซือ้เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์/ชนิด LED ขาวด า สว่นการศกึษา แผนงานการศกึษา 7,900              ตกลงราคา 5,15

42 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ต.ค.61 - ก.ย.62 คา่จดัการเรียนการสอน(รายหวั) สว่นการศกึษา แผนงานการศกึษา 300,000          ตกลงราคา 5

43 ต.ค.61 - ก.ย.62 คา่จ้างเหมาจดัท าอาหารกลางวนั สว่นการศกึษา แผนงานการศกึษา 650,000          ตกลงราคา 30

44 ต.ค.61 - ก.ย.62 คา่ใช้จา่ยในการจดัท าแผนพฒันาการศกึษา สว่นการศกึษา แผนงานการศกึษา 30,000            ตกลงราคา 5

45 ต.ค.61 - ก.ย.62 คา่ใช้จา่ยในการจ้างเหมารถยนต์ สว่นการศกึษา แผนงานการศกึษา 500,000          ตกลงราคา 30

46 ต.ค.61 - ก.ย.62 คา่ใช้จา่ยในการชว่ยเหลือวสัดอุปุกรณ์การเรียน สว่นการศกึษา แผนงานการศกึษา 200,000          ตกลงราคา 5

47 ต.ค.61 - ก.ย.62 คา่ใช้จา่ยในการสง่เสริมการกีฬาและนนัทาการ สว่นการศกึษา แผนงานการศกึษา 20,000            ตกลงราคา 5

48 ต.ค.61 - ก.ย.62 คา่ใช้จา่ยในการสง่เสริมการเรียนรู้ให้แก่เด็กปฐมวยั สว่นการศกึษา แผนงานการศกึษา 20,000            ตกลงราคา 5

แผนการจดัหาพสัด ุประจ าปีงบประมาณ พ.ศ…2562
ขององค์การบริหารสว่นต าบลหนองหญ้าขาว

ตามข้อบญัญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2562

รายการ/จ านวน (หนว่ย)
เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

วิธีจดัหา หมายเหตุ



แบบ ผด. 2

ล าดบั ช่วงเวลา หนว่ยงาน ก าหนดสง่

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

50 ต.ค.61 - ก.ย.62 คา่ใช้จา่ยในการพาเด็กเล็กเข้าวดัเรียนรู้ธรรมะตามวยั สว่นการศกึษา แผนงานการศกึษา 10,000            ตกลงราคา 5

51 ต.ค.61 - ก.ย.62 คา่ใชจา่ยในการจดังานวนัแมศ่นูย์พฒันาเด็กเล็ก สว่นการศกึษา แผนงานการศกึษา 10,000            ตกลงราคา 5

52 ต.ค.61 - ก.ย.62 คา่ใช้จา่ยในการสง่เสริมคณุธรรม จริยธรรม สว่นการศกึษา แผนงานการศกึษา 10,000            ตกลงราคา 5

53 ต.ค.61 - ก.ย.62 คา่ใช้จา่ยในโครงการกิจกรรมของศนูย์พฒันาเด็กเล็ก สว่นการศกึษา แผนงานการศกึษา 20,000            ตกลงราคา 5

54 ต.ค.61 - ก.ย.62 คา่อาการเสริม (นม) สว่นการศกึษา แผนงานการศกึษา 1,948,000       กรณีพิเศษ 30

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณะสุขอ่ืน

55 ต.ค.61 - เม.ย.62 รายจา่ยเพ่ือให้มาซึง่บริการ ส านกัปลดั แผนงานสาธารณสขุ 20,000            ตกลงราคา 5

56 ต.ค.61 - ก.ย.62 คา่ใช้จา่ยโครงการสตัว์ปลอดโรค ส านกัปลดั แผนงานสาธารณสขุ 30,000            ตกลงราคา 5

57 ต.ค.61 - ก.ย.62 คา่ใช้จา่ยหน่วยกู้ ชีพองค์การบริหารสว่นต าบล ส านกัปลดั แผนงานสาธารณสขุ 300,000          ตกลงราคา 30

58 ต.ค.61 - ก.ย.62 คา่วสัดวุิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ส านกัปลดั แผนงานสาธารณสขุ 100,000          ตกลงราคา 5

งานบริหารทั่วไป

59 ต.ค.61 - ก.ย.62 รายจา่ยเพ่ือให้มาซึง่บริการ สว่นโยธา แผนงานเคหะและชมุชน 100,000          ตกลงราคา 5

60 ต.ค.61 - ก.ย.62 คา่บ ารุงรักษาและซอ่มแซม สว่นโยธา แผนงานเคหะและชมุชน 400,000          ตกลงราคา 5

61 ต.ค.61 - ก.ย.62 คา่วสัดสุ านกังาน สว่นโยธา แผนงานเคหะและชมุชน 20,000            ตกลงราคา 5

62 ต.ค.61 - ก.ย.62 คา่วสัดไุฟฟ้าและวิทยุ สว่นโยธา แผนงานเคหะและชมุชน 200,000          ตกลงราคา 5

63 ต.ค.61 - ก.ย.62 คา่วสัดกุ่อสร้าง สว่นโยธา แผนงานเคหะและชมุชน 150,000          ตกลงราคา 5

64 ต.ค.61 - ก.ย.62 คา่วสัดคุอมพิวเตอร์ สว่นโยธา แผนงานเคหะและชมุชน 20,000            ตกลงราคา 5

65 ต.ค.61 - ก.ย.62 คา่จดัซือ้ตู้ เหล็กแบบบานเลื่อนกระจก สว่นโยธา แผนงานเคหะและชมุชน 9,000              ตกลงราคา 5,15

แผนการจดัหาพสัด ุประจ าปีงบประมาณ พ.ศ…2562
ขององค์การบริหารสว่นต าบลหนองหญ้าขาว

ตามข้อบญัญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2562

รายการ/จ านวน (หนว่ย)
เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

วิธีจดัหา หมายเหตุ



แบบ ผด. 2

ล าดบั ช่วงเวลา หนว่ยงาน ก าหนดสง่

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

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

66 ต.ค.61 - เม.ย.62 คา่ใช้จา่ยในการอบรมความรู้เพ่ิมศกัยาภาพครอบครัว ส านกัปลดั แผนงานสร้างความเข้มแข็ง 5,000              ตกลงราคา 5

อบอุน่เพ่ิมพนูศกัยภาพความเข้มแข็งชมุชน

67 ต.ค.61 - เม.ย.62 คา่ใช้จา่ยในการสง่เสริมสนบัสนนุการจดัท าแผนชมุชน ส านกัปลดั แผนงานสร้างความเข้มแข็ง 10,000            ตกลงราคา 5

และแผนพฒันาท้องถ่ิน

68 ต.ค.61 - เม.ย.62 คา่ใช้จา่ยในการรณรงค์ตลาดนดัสีเขียว ส านกัปลดั แผนงานสร้างความเข้มแข็ง 5,000              ตกลงราคา 5

69 ต.ค.61 - เม.ย.62 คา่ใช้จา่ยในการรณรงค์นิทรรศการสร้างภมิูคุ้มกนั ส านกัปลดั แผนงานสร้างความเข้มแข็ง 5,000              ตกลงราคา 5

ยาเสพติดในเด็กและเยาวชน

70 ต.ค.61 - เม.ย.62 คา่ใช้จา่ยในการฝึกอบรมความรู้เพ่ิมศกัยภาพการ ส านกัปลดั แผนงานสร้างความเข้มแข็ง 400,000          ตกลงราคา 5

บริหารงานให้แก่ ส.อบต. ผู้บริหารท้องถ่ิน ผู้น าชมุชน 

พนกังานสว่นต าบล และพนกังานจ้าง

71 ต.ค.61 - เม.ย.62 คา่ใช้จา่ยในการฝึกอบรมความรู้เพ่ิมศกัยภาพแกรน า ส านกัปลดั แผนงานสร้างความเข้มแข็ง 10,000            ตกลงราคา 5

กลุม่สตรีเพ่ือชว่ยเหลือชมุชน

72 ต.ค.61 - เม.ย.62 คา่ใช้จา่ยในการอบรมความรู้เพ่ิมศกัยภาพและศกึษา ส านกัปลดั แผนงานสร้างความเข้มแข็ง 400,000          ตกลงราคา 5

ดงูานอาชีพเพ่ือพฒันาสง่เสริมกลุม่อาชีพแก่ประชาชน

ต าบลหนองหญ้าขาว

73 ต.ค.61 - เม.ย.62 คา่ใช้จา่ยในการอบรมความรู้เพ่ิมศกัยภาพผู้ประกอบ ส านกัปลดั แผนงานสร้างความเข้มแข็ง 30,000            ตกลงราคา 5

การล้างถงัสารเคมีและกิจการที่เป็นอนัตรายตอ่สขุภาพ

แผนการจดัหาพสัด ุประจ าปีงบประมาณ พ.ศ…2562
ขององค์การบริหารสว่นต าบลหนองหญ้าขาว

ตามข้อบญัญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2562

รายการ/จ านวน (หนว่ย)
เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

วิธีจดัหา หมายเหตุ



แบบ ผด. 2

ล าดบั ช่วงเวลา หนว่ยงาน ก าหนดสง่

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

งานกีฬาและนันทนาการ

74 ต.ค.61 - เม.ย.62 คา่ใช้จา่ยในการจดังานแข่งขนักีฬาต้านยาเสพติด สว่นการศกึษา แผนงานศาสนาวฒันธรรมและ 250,000          ตกลงราคา 5

ต าบลหนองหญ้าขาว  (หญ้าขาวเกมส์)

75 ม.ค.62 - ม.ค.62 คา่ใช้จา่ยในการจดังานวนัเด็กแหง่ชาติ หนองหญ้าขาว สว่นการศกึษา แผนงานศาสนาวฒันธรรมและ 100,000          ตกลงราคา 5

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

76 ต.ค.61 - ก.ย.62 คา่ใช้จา่ยตามโครงการ อบต.เคลื่อนที่ ธรรมะรวมใจ สว่นการศกึษา แผนงานศาสนาวฒันธรรมและ 30,000            ตกลงราคา 5

และอ าเภอเคลื่อนที่

77 ต.ค.61 - ก.ย.62 คา่ใช้จา่ยตามโครงการสืบสานวฒันธรรม ของดีบ้านฉัน สว่นการศกึษา แผนงานศาสนาวฒันธรรมและ 10,000            ตกลงราคา 5

78 เม.ย.62 - เม.ย.62 คา่ใช้จา่ยในการจดังาน อบต.หนองหญ้าขาวสืบสาน สว่นการศกึษา แผนงานศาสนาวฒันธรรมและ 100,000          ตกลงราคา 5

ประเพณีสงกรานต์

งานก่อสร้างโครงสร้างพืน้ฐาน

79 ต.ค.61 - เม.ย.62 คา่ก่อสร้างป้ายศนูย์พมันาเด็กเล็กองค์การบริหาร สว่นโยธา แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 150,000          ตกลงราคา 60

สว่นต าบลหนองหญ้าขาว

80 ต.ค.61 - เม.ย.62 คา่ก่อสร้างรัว้องค์การบริหารสว่นต าบลหนองหญ้าขาว สว่นโยธา งานอตุสาหกรรมและการโยธา 220,000          ตกลงราคา 60

81 ต.ค.61 - เม.ย.62 คา่ก่อสร้างศาลาประดิษฐานพระพทุธรูป ศนูย์พฒันา สว่นโยธา แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 200,000          ตกลงราคา 60

เด็กเล็กองค์การบริหารสว่นต าบลหนองหญ้าขาว

82 ต.ค.61 - เม.ย.62 คา่ก่อสร้างห้องน า้อเนกประสงค์ อบต.หนองหญ้าขาว สว่นโยธา งานอตุสาหกรรมและการโยธา 200,000          ตกลงราคา 60

แผนการจดัหาพสัด ุประจ าปีงบประมาณ พ.ศ…2562
ขององค์การบริหารสว่นต าบลหนองหญ้าขาว

ตามข้อบญัญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2562

รายการ/จ านวน (หนว่ย)
เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

วิธีจดัหา หมายเหตุ



แบบ ผด. 2

ล าดบั ช่วงเวลา หนว่ยงาน ก าหนดสง่

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

83 ต.ค.61 - เม.ย.62 คา่ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สว่นโยธา งานอตุสาหกรรมและการโยธา 212,000          ตกลงราคา 75

บ้านหนองไผ่  หมูท่ี่  1

84 ต.ค.61 - เม.ย.62 คา่ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย สามแยกบ้าน สว่นโยธา งานอตุสาหกรรมและการโยธา 200,000          ตกลงราคา 75

นายแปลก-บ้านนางมานิตย์ บ้านมอดินแดง หมูท่ี่  6

85 ต.ค.61 - เม.ย.62 คา่ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากโรงเรียน สว่นโยธา งานอตุสาหกรรมและการโยธา 200,000          ตกลงราคา 75

บ้านโนนกราด-ถนนลาดยางทางหลวงชนบท 

บ้านโนนกราด หมูท่ี่ 2

86 ต.ค.61 - เม.ย.62 คา่ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายบณัฑิต สว่นโยธา งานอตุสาหกรรมและการโยธา 200,000          ตกลงราคา 75

 โสภณวาณิช บ้านคลองยางพฒันา  หมูท่ี่  14

85 ต.ค.61 - เม.ย.62 คา่ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากโรงเรียน สว่นโยธา งานอตุสาหกรรมและการโยธา 200,000          ตกลงราคา 75

บ้านโนนกราด-ถนนลาดยางทางหลวงชนบท 

บ้านโนนกราด หมูท่ี่ 2

86 ต.ค.61 - เม.ย.62 คา่ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายบณัฑิต สว่นโยธา งานอตุสาหกรรมและการโยธา 200,000          ตกลงราคา 75

 โสภณวาณิช บ้านคลองยางพฒันา  หมูท่ี่  14

87 ต.ค.61 - เม.ย.62 คา่ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสมคิด- สว่นโยธา งานอตุสาหกรรมและการโยธา 200,000          ตกลงราคา 75

อบต.หนองหญ้าขาว บ้านหนองหญ้าขาว  หมูท่ี่  3

88 ต.ค.61 - เม.ย.62 คา่ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสงัวาลย์ สว่นโยธา งานอตุสาหกรรมและการโยธา 221,000          ตกลงราคา 75

ถนนลาดยาง บ้านหนองหา่น  หมูท่ี่  10

รายการ/จ านวน (หนว่ย)
เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

วิธีจดัหา หมายเหตุ

แผนการจดัหาพสัด ุประจ าปีงบประมาณ พ.ศ…2562
ขององค์การบริหารสว่นต าบลหนองหญ้าขาว

ตามข้อบญัญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2562



แบบ ผด. 2

ล าดบั ช่วงเวลา หนว่ยงาน ก าหนดสง่

ที่ ที่ต้องเร่ิมจดัหา เจ้าของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวนเงิน ประเภท จ านวนเงิน มอบ(วนั)
89 ต.ค.61 - เม.ย.62 คา่ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายอดลุย์ สว่นโยธา งานอตุสาหกรรมและการโยธา 200,000          ตกลงราคา 75

ไร่นายป่อง จิกสนัเทียะ บ้านทรัพย์สมบรูณ์  หมูท่ี่  12

90 ต.ค.61 - เม.ย.62 คา่ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายอ านวย สว่นโยธา งานอตุสาหกรรมและการโยธา 200,000          ตกลงราคา 75

บ้านวะยาว บ้านดงล าใย หมูท่ี่  8

91 ต.ค.61 - เม.ย.62 คา่ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสี่แยก-คุ้มวะ สว่นโยธา งานอตุสาหกรรมและการโยธา 200,000          ตกลงราคา 75

ยาวน้อย บ้านวะยาว หมูท่ี่  4

92 ต.ค.61 - เม.ย.62 คา่ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สว่นโยธา งานอตุสาหกรรมและการโยธา 200,000          ตกลงราคา 75

บ้านคลองดินด า หมูท่ี่  13

93 ต.ค.61 - เม.ย.62 คา่ก่อสร้างถนนดินสายจากทางหลวงชนบท-ฟาร์มนาย สว่นโยธา งานอตุสาหกรรมและการโยธา 200,000          ตกลงราคา 30

สนัน่ บ้านหนองไผ่พฒันา หมูท่ี่  11

94 ต.ค.61 - เม.ย.62 คา่ก่อสร้างถนนดินลกูรัง สายโศกรวก-บ้านหนองแวง สว่นโยธา งานอตุสาหกรรมและการโยธา 200,000          ตกลงราคา 30

บ้านโศกรวก    หมูท่ี่  7

95 ต.ค.61 - เม.ย.62 คา่ก่อสร้างถนนลาดยาง สายคุ้มซบัเจริญ-บ้านคลองยาง สว่นโยธา งานอตุสาหกรรมและการโยธา 200,000          ตกลงราคา 60

พฒันา บ้านล าบ้านใหม ่หมูท่ี่  5

96 ต.ค.61 - เม.ย.62 คา่ก่อสร้างถนนลาดยาง สายซอยข้างโรงเรียนซบัชมุพล สว่นโยธา งานอตุสาหกรรมและการโยธา 317,000          ตกลงราคา 60

บ้านซบัชมุพล หมูท่ี่  9

97 ต.ค.61 - เม.ย.62 คา่วางทอ่ระบายน า้คลองอีสานเขียว สว่นโยธา งานอตุสาหกรรมและการโยธา 200,000          ตกลงราคา 30

บ้านโนนสระสามคัคี หมูท่ี่ 15

แผนการจดัหาพสัด ุประจ าปีงบประมาณ พ.ศ…2562
ขององค์การบริหารสว่นต าบลหนองหญ้าขาว

ตามข้อบญัญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2562

รายการ/จ านวน (หนว่ย)
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)

งานส่งเสริมการเกษตร

98 ต.ค.61 - เม.ย.62 คา่ใช้จา่ยโครงการร่วมใจปลกูป่าเฉลิมพระเกียรติ ส านกัปลดั แผนงานการเกษตร 10,000            ตกลงราคา 5

99 ต.ค.61 - เม.ย.62 คา่ใช้จา่ยโครงการอนรัุกษ์พนัธุ์กรรมพืชอนัเน่ืองมาจาก ส านกัปลดั แผนงานการเกษตร 100,000          ตกลงราคา 5

พระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราช

กมุารี

งบกลาง

100 ต.ค.61 - เม.ย.62 เงินส ารองจา่ย ส านกัปลดั แผนงานงบกลาง 800,000          ตกลงราคา 5,15

แผนการจดัหาพสัด ุประจ าปีงบประมาณ พ.ศ…2562
ขององค์การบริหารสว่นต าบลหนองหญ้าขาว

ตามข้อบญัญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2562

รายการ/จ านวน (หน่วย)
เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

วิธีจดัหา หมายเหตุ



 


