
                                                                     
                                                                      แผนการจัดหาพัสดุ   ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564                                                              ผด.2 

องค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย  อ าเภอล าปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ล าดับที ่ ช่วงเวลาที่เริ่มจดัหา รายการ/จ านวน (หน่วย) 
หน่วยงาน
เจ้าของเงิน 

งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ 

วิธีจัดหา 
ก าหนดส่ง 
มอบงาน 

(วัน) 
หมายเหต ุแผนงาน/งาน/

โครงการ 
จ านวน 
(บาท) 

ประเภท 
จ านวน 
(บาท) 

1 ต.ค. 63 -ก.ย. 64 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  ค่าจดัซื้อ  
น้ ามันดีเซล น้ ามันเบนซิน  น้ ามันจารบี 
น้ ามันเครื่อง ฯลฯ 

ส านักปลัด 
 

บริหารงาน
ทั่วไป 

100,000.- - - เฉพาะ 
เจาะจง 

7 อนุมัติจัดหา
ตามความ
จ าเป็น 

2 ต.ค. 63 -ก.ย. 64 วัสดุงานบ้านงานครัว ค่าจดัซื้อ ไมก้วาด 
แปรง  ผงซักฟอก กระดาษช าระ  น้ ายา
ขัดพื้น น้ ายาล้างห้องน้ า  น้ ายาล้างจาน 
ไม้ถูพ้ืน จานถ้วยฯลฯ  หรือเครื่องบริโภค
ที่จ าเป็นต้องใช้ในหน่วยงานและอืน่ๆ 

ส านักปลัด บริหารงาน
ทั่วไป 

10,924.- - - เฉพาะ 
เจาะจง 

7 อนุมัติจัดหา
ตามความ
จ าเป็น 

3 ต.ค. 63 -ก.ย. 64 วัสดุส านักงาน  ค่าจัดซื้อ  กระดาษ หมึก
ถ่ายเอกสาร  ปากกา ดินสอ สมุด ยางลบ 
แมกซ์  ลูกแมกช์ คลิปด า กระดานไวท์
บอร์ด ท่ีเสียบกระดาษ  กระดาษท าปก 
แลคซีน  เครื่องดับเพลิง พระบรมฉายา
ลักษณ์  แบบพิมพ์ต่างๆ   ฯลฯ 

กองคลัง บริหารงาน
ทั่วไป 

70,000.- - - เฉพาะ 
เจาะจง 

7 อนุมัติจัดหา
ตามความ
จ าเป็น 

4 ต.ค. 63 -ก.ย. 64 วัสดุคอมพิวเตอร์   
 ค่าจัดซื้อ วัสดุคอมพิวเตอร์  เช่นแผ่นดิสก์
โปรแกรมและอื่นๆที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
ฯลฯ 

กองคลัง บริหารงาน
ทั่วไป 

30,000.- - - เฉพาะ 
เจาะจง 

7 อนุมัติจัดหา
ตามความ
จ าเป็น 

5 ต.ค. 63 -ก.ย. 64 ค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธี เช่น  ค่าพวงมาลัย 
ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวงมาลา ธง
ชาติ ฯลฯ ส าหรับพิธีการที่ส าคญัของทาง
ราชการตามวาระและโอกาสต่างๆ 

กองการศึกษา การศึกษา 10,000.- - - เฉพาะ 
เจาะจง 

7 อนุมัติจัดหา
ตามความ
จ าเป็น 
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ล าดับที ่
ช่วงเวลาที่เริ่ม

จัดหา 
รายการ/จ านวน (หน่วย) 

หน่วยงาน
เจ้าของเงิน 

งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ 
วิธีจัดหา 

ก าหนดส่ง 
มอบงาน 

(วัน) 
หมายเหต ุแผนงาน/งาน/

โครงการ 
จ านวน (บาท) ประเภท 

จ านวน 
(บาท) 

6  ต.ค. 63 -ก.ย. 64 -ประเภทวัสดุอาหารเสริม (นม)   
เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้ออาหารเสริม(นม)  
-นมพาสเจอรไ์รส ์
-นม ยู เอช ที 
เพื่อจดัสรรให้เด็กนักเรยีน โรงเรียนสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานจ านวน 4 แห่ง และศูนย์พฒันา
เด็กเล็ก จ านวน 1 แห่ง  
1.โรงเรียนบ้านหนองไทร    
2.โรงเรียนบ้านหนองบัว    
3. โรงเรียนบ้านหนองม่วง  
4. โรงเรียนบ้านบริหารชนบท 
5.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอัมพวันหนองม่วง 
 

กองการศึกษา การศึกษา 1,051,996.- - - เฉพาะ 
เจาะจง 

โรงเรียน
สังกัด สพฐ.
จ านวน  
260 วัน 
ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กฯ 
จ านวน 
260 วัน 

เทอมละ 
130 วัน 
ปีละ 260 
วัน 

7  ต.ค. 63 -ก.ย. 64 วัสดุอื่นๆ 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัหาวสัดุ อุปกรณแ์ละ
ครุภณัฑ์ในงานป้องกันและ 
บรรเทาสาธารณภยั เช่นวัสดุการจราจร 
วัสดุ/ครุภณัฑ์งานป้องกันและระบบ
อัคคีภัย ค่าจัดซื้อกรวย เสื้อ กระบองไฟ 
ฯลฯ 

ส านักปลัด การรักษา
ความสงบ
ภายใน 

50,000.- - - เฉพาะ 
เจาะจง 

7 อนุมัติจัดหา
ตามความ
จ าเป็น 
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ล าดับที ่
ช่วงเวลาที่เริ่ม

จัดหา 
รายการ/จ านวน (หน่วย) 

หน่วยงาน
เจ้าของเงิน 

งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ 
วิธีจัดหา 

ก าหนดส่ง 
มอบงาน 

(วัน) 
หมายเหต ุแผนงาน/งาน/

โครงการ 
จ านวน (บาท) ประเภท 

จ านวน 
(บาท) 

8 ต.ค. 63-ก.ย. 64   วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 
 ค่าจัดซื้อ เลนส์ซูม เมมลี่การ์ด แถบ
บันทึกเสียงหรือภาพ รูปสีขาวด าที่ได้จาก
การอัด ขยาย ภาพถ่ายดาวเทียม ฯลฯ 

กองสวัสดิการ
สังคม 

งานสังคม
สงเคราะห ์

5,000.- - - เฉพาะ 
เจาะจง 

7 อนุมัติจัดหา
ตามความ
จ าเป็น 

9 ต.ค. 63-ก.ย. 64 วัสดุไฟฟา้และวิทย ุ
 ค่าจัดซื้อ หลอดไฟฟ้า ฟิวส์ บลัลาร์ด 
สายไฟฟ้าปลั๊กไฟฟ้า สายอากาศ ฯลฯ 

กองช่าง งานเคหะและ
ชุมชน 

10,000.- - - เฉพาะ 
เจาะจง 

7 อนุมัติจัดหา
ตามความ
จ าเป็น 

10 ต.ค. 63-ก.ย. 64 วัสดุก่อสร้าง 
ค่าจัดซื้อ ไม้ต่างๆ สี แปรงทาสี 
ปูนซีเมนต์ ทราย ท่อระบายน้ า  น้ ามัน
ทาไม้ ปูนขาว ทินเนอร์ ค้อน ตะปู 
สังกะสี จอบ เสียม อุปกรณ์ ท่อต่างๆ 
ฯลฯ 

กองช่าง งานเคหะและ
ชุมชน 

5,000.- - - เฉพาะ 
เจาะจง 

7 อนุมัติจัดหา
ตามความ
จ าเป็น 

11 ต.ค. 63-ก.ย. 64 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซม
ครุภัณฑ์เช่นเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่อง
ถ่ายเอกสาร ตู้ โต๊ะ เก้าอี้ 
เครื่องปรับอากาศ  ค่าบ ารุงรักษา
ซ่อมแซมทรัพย์สินวัสดุตา่งๆ ฯลฯ 

กองช่าง งานเคหะและ
ชุมชน 

10,000.- - - เฉพาะ 
เจาะจง 

7 อนุมัติจัดหา
ตามความ
จ าเป็น 
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ล าดับที ่
ช่วงเวลาที่เริ่ม

จัดหา 
รายการ/จ านวน (หน่วย) 

หน่วยงาน
เจ้าของเงิน 

งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ 
วิธีจัดหา 

ก าหนดส่ง 
มอบงาน 

(วัน) 
หมายเหต ุแผนงาน/งาน/

โครงการ 
จ านวน (บาท) ประเภท 

จ านวน 
(บาท) 

12 ต.ค. 63-ก.ย. 64 โครงการวันเด็กแห่งชาต ิ
เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติประจ าปี 2564 เช่นการจัด
สถานท่ี ค่าของรางวัล ส าหรับผูเ้ขา้ร่วม 
กิจกรรม และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเปน็ในการ
จัดกิจกรรม ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ 
 

การศึกษา การศึกษา 30,000.- - - เฉพาะ 
เจาะจง 

7 อนุมัติจัดหา
ตามความ
จ าเป็น 

13 ต.ค. 63-ก.ย. 64 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 
-เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือซอ่มแซม
ทรัพย์สินอื่นและวัสดตุ่างๆที่ช ารดุ ฯลฯ 
 

การศึกษา การศึกษา 5,000.- - - เฉพาะ 
เจาะจง 

7 อนุมัติจัดหา
ตามความ
จ าเป็น 

14 ต.ค. 63-ก.ย. 64 ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ 
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและ
ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าจ้างเหมาซอ่มแซม
ระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ของไฟฟ้า
สาธารณะประจ าหมู่บ้าน ค่าเข้าปกหนังสือ 
ค่าเย็บหนังสือ ค่าล้างรูป ค่าตอบรบั
วารสาร หนังสือพิมพ์ ค่าถ่ายเอกสาร 
ค่าจ้างเหมาจดัท าแผนทีภ่าษี และค่าจ้าง
เหมาปรบัปรุงหรือซ่อมแซมระบบประปา
และอุปกรณ์ ฯลฯ 

กองช่าง งานเคหะและ
ชุมชน 

800,000.- - - เฉพาะ 
เจาะจง 

7 อนุมัติจัดหา
ตามความ
จ าเป็น 
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ล าดับ
ที ่

ช่วงเวลาที่เริ่มจดัหา รายการ/จ านวน (หน่วย) 
หน่วยงาน
เจ้าของเงิน 

งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ 

วิธีจัดหา 
ก าหนดส่ง 
มอบงาน 

(วัน) 
หมายเหต ุแผนงาน/งาน/

โครงการ 
จ านวน (บาท) ประเภท 

จ านวน 
(บาท) 

15 ต.ค. 63-ก.ย. 64 ค่าใช้สอย 
-รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 
เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ 
ข้อบัญญัติตา่งๆ ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียน
ต่างๆ ค่าใช้จ่ายส าหรับท าประกันภัยรถยนต์
ของราชการ ค่าตอบรับวารสาร หนังสือพิมพ์ 
ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าล้างรูป ค่าถ่าย
เอกสาร ค่าจา้งเหมาซ่อมไฟฟ้าภายในท่ีท าการ
องค์การบริหารส่วนต าบล ค่าใช้จา่ยในการ
จัดท าสื่อประชาสัมพันธเ์ผยแพร่ความรู้
เกี่ยวกับวินัยจราจรและการปฏิบัตติาม
กฎหมาย เพื่อป้องกันและแก้ไขปญัหา
อุบัติเหตุทางถนน ค่าจ้างเหมาในการจัดท า
แผ่นพับ ใบปลิว โปสเตอร์ เอกสารสรุปผลการ
ด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 
ค่าจ้างเหมาท าความสะอาดส านักงาน ค่าจ้าง
เหมาบริการเครื่องถ่ายเอกสาร  คา่จ้างเหมา
ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด 

ส านักปลดั บริหารงาน
ทั่วไป 

200,000 - - เฉพาะ 
เจาะจง 

7 อนุมัติจัดหา
ตามความ
จ าเป็น 

16 ต.ค. 63-ก.ย. 64 รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ 
เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ 
ข้อบัญญัติตา่งๆค่าธรรมเนยีม ค่าลงทะเบียน
ต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการ เช่นค่าลา้งรูป ค่า
บอกรับวารสาร หนังสือพิมพ์ ค่าถา่ยเอกสาร  
ฯลฯ 

การศึกษา การศึกษา 28,210.- - - เฉพาะ 
เจาะจง 

7 อนุมัติจัดหา
ตามความ
จ าเป็น 
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ล าดับ
ที ่

ช่วงเวลาที่เริ่มจดัหา รายการ/จ านวน (หน่วย) 
หน่วยงาน
เจ้าของเงิน 

งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ 

วิธีจัดหา 
ก าหนดส่ง 
มอบงาน 

(วัน) 
หมายเหต ุแผนงาน/งาน/

โครงการ 
จ านวน (บาท) ประเภท 

จ านวน 
(บาท) 

17 ต.ค. 63-ก.ย. 64 ค่าใช้สอย 
-รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 
1.ค่ารับรอง (จ านวน 2,500  บาท ) 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครื่องดืม่ ค่า
ของขวัญ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องในการเลีย้ง
รับรองรวมทั้งค่าบริการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ี
จ าเป็นเกี่ยวกับการรับรองเพื่อเป็นค่ารับรองใน
การต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ผู้ตรวจ
รายงาน ทัศนศึกษาดูงานและเยี่ยมชมกิจการ
ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
2. ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น
หรือคณะกรรมการหรืออนุกรรมการ (จ านวน 
2,500 บาท) 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรอง ค่าอาหาร อาหาร
ว่างและเครื่องดื่มและค่าบริการอืน่ๆ ซึ่ง
จ าเป็นต้องจ่ายในการประชุมสภาท้องถิ่น 
(ถือปฏิบัติตามกระทรวงการคลัง ที่ กค 
0808.4/ว2389 ลว 28 ก.ค.48) 

ส านักปลดั บริหารงาน
ทั่วไป 

5,000.- - - เฉพาะ 
เจาะจง 

7 อนุมัติจัดหา
ตามความ
จ าเป็น 

18 ต.ค. 63-ก.ย. 64 -ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้บริการ
ระบบอินเตอร์เน็ต (INTERNET) ค่าบริการ
โทรศัพท์ ค่าเช่าบริการพื้นท่ีอินเตอร์เน็ต และ
ค่าจดทะเบยีนโดเมนเนม ค่าบ ารุงรักษา ระบบ
และส ารองข้อมูล ฯลฯ 

ส านักปลดั บริหารงาน
ทั่วไป 

100,000.- - - เฉพาะ 
เจาะจง 

7 อนุมัติจัดหา
ตามความ
จ าเป็น 

 
 
 
 



                                                                                     แผนการจัดหาพสัดุ   ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564                                                           ผด.2 
องค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย  อ าเภอล าปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ล าดับที ่
ช่วงเวลาที่เริ่ม

จัดหา 
รายการ/จ านวน (หน่วย) 

หน่วยงาน
เจ้าของเงิน 

งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ 
วิธีจัดหา 

ก าหนดส่ง 
มอบงาน 

(วัน) 
หมายเหต ุแผนงาน/งาน/

โครงการ 
จ านวน (บาท) ประเภท 

จ านวน 
(บาท) 

19 ต.ค. 63-ก.ย. 64 -ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 
-เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงครภุัณฑ์ 
เช่น เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องคอมพิวเตอร์ 
โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องปรับอากาศ บ ารงุรักษา
หรือซ่อมแซมทรัพย์อื่นๆ เช่น วัสดุต่างๆ 
ฯลฯ เป็นเงิน 40,000 บาท 
-เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษา
ยานพาหนะ 
  -ซ่อมปกติ เป็นเงิน  30,000 บาท 
 - ซ่อมกลาง เป็น 30,000 บาท 

ส านักปลดั บริหารงาน
ทั่วไป 

100,000.- - - เฉพาะ 
เจาะจง 

7 อนุมัติจัดหา
ตามความ
จ าเป็น 

20 ต.ค. 63-ก.ย. 64 รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ 
เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ 
ข้อบัญญัติตา่งๆค่าธรรมเนยีม 
ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการ 
เช่นค่าล้างรูป ค่าบอกรับวารสาร 
หนังสือพิมพ์ ค่าถ่ายเอกสาร การจ้างเหมา
อื่นๆ ที่เป็นกิจการในอ านาจหน้าท่ีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯลฯ 

กองคลัง บริหารงาน
ทั่วไป 

135,000.- - - เฉพาะ 
เจาะจง 

7 อนุมัติจัดหา
ตามความ
จ าเป็น 

21 ต.ค. 63-ก.ย. 64 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษา 
ครุภณัฑ์ เช่น เครื่องพิมพ์ดดี เครือ่งถ่าย
เอกสาร  เครื่องคอมพิวเตอร์ โต๊ะ เก้าอี้  
เครื่องปรับอากาศ วัสดุอื่นๆ  

กองคลัง บริหารงาน
ทั่วไป 

10,000.- - - เฉพาะ 
เจาะจง 

7 อนุมัติจัดหา
ตามความ
จ าเป็น 

 
 
 
 
 



 

                                                                                แผนการจัดหาพัสดุ   ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564                                                           ผด.2 
องค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย  อ าเภอล าปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ล าดับที ่ ช่วงเวลาที่เริ่มจดัหา รายการ/จ านวน (หน่วย) 
หน่วยงาน
เจ้าของเงนิ 

งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ 

วิธีจัดหา 
ก าหนดส่ง 
มอบงาน 

(วัน) 
หมายเหต ุแผนงาน/

งาน/
โครงการ 

จ านวน (บาท) ประเภท 
จ านวน 
(บาท) 

22 ต.ค. 63-ก.ย. 64 รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ 
-เพื่อจ่ายเป็นค่าบอกรับวารสาร หนังสือ 
ระเบียบ กฎหมาย หรือสิ่งตีพมิพ์ตา่งๆ 
เช่าทรัพย์สิน ค่าเย็บหนังสือ เข้าเล่ม 
เข้าปกหนังสือต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อการ
บริหารงาน ค่าจดัท าเอกสารเผยแพร่  ค่า
จัดท าป้ายประกาศ ป้ายโฆษณา
ประชาสมัพันธ์  ป้ายรณรงค์ ป้ายบอกเขต
ค่าจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ทาง
วิทยุกระจายเสียง ค่าล้าง อัดขยายภาพ 
ค่าจัดท าป้ายตัวหนังสือในการจดังานต่างๆ 
ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ฯลฯ 
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการหน่วยงาน
หรือบุคคลด าเนินการให้องค์การบริหาร
ส่วนต าบล ฯลฯ 

สวัสดิการ 
สังคม 

สังคม
สงเคราะห ์

110,000.- - - เฉพาะ 
เจาะจง 

7 อนุมัติ
จัดหาตาม
ความ
จ าเป็น 

23 ต.ค. 63-ก.ย. 64 -รายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซึ่งบริการ 
ค่าก าจัดสิ่งปฏิกูล  เช่นการก าจัดขยะ
อันตราย ขยะมูลฝอย เป็นต้น  รวมถึง
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในลักษณะของการรับ
บริการก าจดัสิ่งปฏิกลูตามภารกิจและ
อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

สาธารณสุข สาธารณสุข 10,000.- - - เฉพาะ 
เจาะจง 

7 อนุมัติ
จัดหาตาม
ความ
จ าเป็น 

 
 
 
 



 
 

                                                                                แผนการจัดหาพัสดุ   ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564                                                           ผด.2 
องค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย  อ าเภอล าปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ล าดับที ่
ช่วงเวลาที่เริ่ม

จัดหา 
รายการ/จ านวน (หน่วย) 

หน่วยงาน
เจ้าของเงิน 

งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ 
วิธีจัดหา 

ก าหนดส่ง 
มอบงาน 

(วัน) 
หมายเหต ุแผนงาน/งาน/

โครงการ 
จ านวน (บาท) ประเภท 

จ านวน 
(บาท) 

24 ต.ค. 63-ก.ย. 64 -โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 
1. เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยตามโครงการ
ป้องกันและระงับโรคติดต่อ เพือ่ระงับ
และป้องกันการแพร่ระบาดของโรค เช่น
โรคประจ าถิ่น หรือโรคระบาดร้ายแรงที่
เกิดตามฤดูกาล เช่น โรคฉี่หนู โรค
ไข้หวัดนก โรคไข้หวัดสายพันธ์ใหม่ ฯลฯ 
2.เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยโครงการ
ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ เช่น โรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และโรค
ไข้เลือดออกดังนี้ 
-ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้ความรู้ 
-ค่าจัดซื้อน้ ายาเคมีในการก าจัดยุง 
-ค่าจัดซื้อทรายก าจัดลูกน้ ายุงลาย 
-ค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและ
น้ ามันหล่อลืน่ ฯลฯ 

สาธารณสุข สาธารณสุข 150,000 - - เฉพาะ 
เจาะจง 

7 อนุมัติจัดหา
ตามความ
จ าเป็น 

25 ธ.ค. 63-มี.ค. 64 โครงการแข่งขันกีฬาประจ าต าบล 
“ทะเมนชัยเกมส”์ ประจ าปี  2564 
-เป็นค่าใช้จา่ยการจัดสถานที่และ
สนามแข่งขัน คา่ตอบแทนกรรมการ
ตัดสิน ค่าเงนิรางวลั ค่าถ้วยรางวัล ค่า
อุปกรณ์กีฬา ค่าปา้ยประชาสัมพันธ์ 
ฯลฯ 

กองการศึกษา การศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

200,000.- - - เฉพาะ 
เจาะจง 

7 อนุมัติจัดหา
ตามความ
จ าเป็น 

 
 



 
                                                                                แผนการจัดหาพัสดุ   ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564                                                           ผด.2 

องค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย  อ าเภอล าปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ล าดับที ่
ช่วงเวลาที่เริ่ม

จัดหา 
รายการ/จ านวน (หน่วย) 

หน่วยงาน
เจ้าของเงิน 

งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ 

วิธีจัดหา 
ก าหนดส่ง 
มอบงาน 

(วัน) 
หมายเหต ุแผนงาน/งาน/

โครงการ 
จ านวน (บาท) ประเภท 

จ านวน 
(บาท) 

26 เมษายน 2564 โครงการสืบสานประเพณีวนัสงกรานต์  
ประจ าปี 2564 ค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงาน เช่น เงินรางวัล  เงนิ
ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าตกแตง่ 
สถานที่ ฯลฯ 

กองการศึกษา การศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

20,000 - - เฉพาะ 
เจาะจง 

7 อนุมัติจัดหา
ตามความ
จ าเป็น 

27 กรกฎาคม 2564 โครงการแห่เทียนพรรษา  
-เป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนิน โครงการ
จัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา 
ประจ าปี 2564 เช่น 
เงินรางวัล เงนิค่าตอบแทนกรรมการ ค่า
ตกแต่งสถานที่ ฯลฯ 

กองการศึกษา การศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

10,000.- - - เฉพาะ 
เจาะจง 

7 อนุมัติจัดหา
ตามความ
จ าเป็น 

28 พฤศจิกายน 2564 โครงการประเพณีลอยกระทง 
ค่าใช้จ่ายการจัดงานโครงการประเพณีลอย
กระทง ประจ าปี 2564 เช่น เงินรางวัล 
ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าตกแต่ง สถานท่ี 
ฯลฯ 

กองการศึกษา การศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

20,000.- - - เฉพาะ 
เจาะจง 

7 อนุมัติจัดหา
ตามความ
จ าเป็น 

29 ต.ค. 62-ก.ย. 63 โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภยัจาก
โรคพิษสุนัขบ้า ฯ ตามปณิธาน ศ.ดร.
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรี
สวางควัฒนวรขัตตยิราชนารี (ขับเคลื่อน) 

สาธารณสุข สาธารณสุข 35,000.- - - เฉพาะ 
เจาะจง 

7 อนุมัติจัดหา
ตามความ
จ าเป็น 

 
 
 
 
 



 

                                                                                แผนการจัดหาพัสดุ   ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564                                                           ผด.2 
องค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย  อ าเภอล าปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ล าดับที ่
ช่วงเวลาที่เริ่ม

จัดหา 
รายการ/จ านวน (หน่วย) 

หน่วยงาน
เจ้าของเงิน 

งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ 
วิธีจัดหา 

ก าหนดส่ง 
มอบงาน 

(วัน) 
หมายเหต ุแผนงาน/งาน/

โครงการ 
จ านวน (บาท) ประเภท 

จ านวน 
(บาท) 

30 ต.ค. 63-ก.ย. 64 -โครงการรณรงค์และส่งเสริมการลด
ปริมาณขยะในชุมชน  

สาธารณสุข สาธารณสุข 15,000 - - เฉพาะ 
เจาะจง 

7 อนุมัติจัดหา
ตามความ
จ าเป็น 

31 ต.ค. 63-ก.ย. 64 โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภยัจาก
โรคพิษสุนัขบ้า ฯ ตามปณิธาน ศ.ดร.
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรี
สวางควัฒนวรขัตตยิราชนารี (ส ารวจและ
ขึ้นทะเบียน) 

สาธารณสุข สาธารณสุข 1,000.- - - เฉพาะ 
เจาะจง 

7 อนุมัติจัดหา
ตามความ
จ าเป็น 

32 ต.ค. 63-ก.ย. 64 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 
-ค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาหรือซอ่มแซม 
ครุภณัฑ์และทรัพยส์ินอ่ืนๆ เพื่อใหส้ามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์  
เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องปริ้นเตอร์ กล้อง
ถ่ายรูป  เครื่องปรับอากาศ ค่าบ ารุงรักษา 
หรือซ่อมแซมทรัพย์สินอ่ืนๆ ที่ช ารุดและ
วัสดุต่างๆ ฯลฯ 

สวัสดิการสังคม สังคม
สงเคราะห ์

5,000.- - - เฉพาะ 
เจาะจง 

7 อนุมัติจัดหา
ตามความ
จ าเป็น 

33 ต.ค. 63-ก.ย. 64 วัสดุงานบ้านงานครัว 
จัดซื้อ  แปรงล้างห้องน้ า  ไม้กวาดดอก
หญ้า ไม้กวาดทางมะพรา้ว ไม้ถูพืน้ น้ ายา
ล้างห้องน้ า น้ ายาล้างจาน น้ ายาเช็ดกระจก 
สเปรย์ฉีดมด-ยุง สบู่  ผงซักฟอก น้ ายาฆ่า
เชื้อ ขันน้ า และอื่นๆที่เกี่ยวข้องตามวัสดุ
ประเภทนี ้ฯลฯ 

การศึกษา การศึกษา 5,000.- - - เฉพาะ 
เจาะจง 

7 อนุมัติจัดหา
ตามความ
จ าเป็น 

 
 
 



 
 

                                                                                แผนการจัดหาพัสดุ   ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564                                                           ผด.2 
องค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย  อ าเภอล าปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ล าดับที ่
ช่วงเวลาที่เริ่ม

จัดหา 
รายการ/จ านวน (หน่วย) 

หน่วยงาน
เจ้าของเงิน 

งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ 
วิธีจัดหา 

ก าหนดส่ง 
มอบงาน 

(วัน) 
หมายเหต ุแผนงาน/งาน/

โครงการ 
จ านวน (บาท) ประเภท 

จ านวน 
(บาท) 

34 ต.ค. 63-ก.ย. 64 วัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ
เพื่อเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น 
ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอด
ไฟฟ้า ปลั๊ก ไฟฟ้า ล าโพง ไมโครโฟน ขาตั้ง
ไมค์โครโฟน ฯลฯ 

การศึกษา การศึกษา 5,000.- - - เฉพาะ 
เจาะจง 

7 อนุมัติจัดหา
ตามความ
จ าเป็น 

35 ต.ค. 63-ก.ย. 64 วัสดุโฆษณาและเผยแพร ่
เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุโฆษณาและเผยแพร่
ประชาสมัพันธ์ เช่น แผ่นป้ายประกาศ ป้าย
ไวนิลตา่งๆ กระดาษเขียนโปสเตอร์ สี พู่กัน 
ไม้อัด ฟิลม์สไลด์ แถบบันทึกเสียง  
ภาพถ่ายทางดาวเทียม ไม้โครงการป้าย
ต่างๆ  ค่าจัดซื้อวารสาร นิตยสาร 
หนังสือพิมพ์และหนังสืออ่ืนๆที่ อบต. 
จัดซื้อและอื่นท่ีเกี่ยวข้องตามวัสด ุ
ประเภทนี้ ฯลฯ 

การศึกษา การศึกษา 10,000.- 
 
 

- - เฉพาะ 
เจาะจง 

7 อนุมัติจัดหา
ตามความ
จ าเป็น 

36 ต.ค. 63-ก.ย. 64 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 
-เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือซอ่มแซม
ครุภณัฑ์ ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซม
ทรัพย์สินอื่นและวัสดตุ่างๆที่ช ารดุ ฯลฯ 

สาธารณสุข สาธารณสุข 10,000.- - - เฉพาะ 
เจาะจง 

7  

 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                                แผนการจัดหาพัสดุ   ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564                                                           ผด.2 

องค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย  อ าเภอล าปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ล าดับที ่
ช่วงเวลาที่เริ่ม

จัดหา 
รายการ/จ านวน (หน่วย) 

หน่วยงาน
เจ้าของเงิน 

งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ 

วิธีจัดหา 
ก าหนดส่ง 
มอบงาน 

(วัน) 
หมายเหต ุแผนงาน/งาน/

โครงการ 
จ านวน (บาท) ประเภท 

จ านวน 
(บาท) 

37 ต.ค. 63-ก.ย. 64 โครงการปรับปรุงต่อเติมห้องน้ าองค์การ
บริหารส่วนต าบลทะเมนชัย  
รายละเอียด ปรับปรุงต่อเติมห้องน้ า งาน
รื้อเปลี่ยนหลังคา  ต่อเติมกันสาด พร้อมปู
กระเบื้อง องค์การบริหารส่วนต าบล  ทะ
เมนชัย  อ.ล าปลายมาศ  จ.บรุีรมัย์ 
 (รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีองค์การ
บริหารส่วนต าบลทะเมนชัยก าหนด)   
จ านวน 1 โครงการ 

กองช่าง เคหะและ 
ชุมชน 

34,000.- - - เฉพาะ 
เจาะจง 

60  

38 ต.ค. 63-ก.ย. 64 โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารหอประชุม 
องค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย   
รายละเอียดการปรับปรุงต่อเติม อาคาร
หอประชุม  ฝั่งทิศตะวันออก กว้าง 4.60 
เมตร ยาว 15 เมตร  ฝั่งทิศตะวันตก กว้าง 
5.30 เมตร ยาว 27 เมตร  (รายละเอียด
ตามแบบแปลนท่ีองค์การบริหารสว่นต าบล
ทะเมนชัยก าหนด)  จ านวน 1 โครงการ 

กองช่าง เคหะและ 
ชุมชน 

340,000.- - - เฉพาะ 
เจาะจง 

90  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                                แผนการจัดหาพัสดุ   ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564                                                           ผด.2 

องค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย  อ าเภอล าปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ล าดับที ่
ช่วงเวลาที่เริ่ม

จัดหา 
รายการ/จ านวน (หน่วย) 

หน่วยงาน
เจ้าของเงิน 

งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ 

วิธีจัดหา 
ก าหนดส่ง 
มอบงาน 

(วัน) 
หมายเหต ุแผนงาน/งาน/

โครงการ 
จ านวน (บาท) ประเภท 

จ านวน 
(บาท) 

39 ต.ค. 63-ก.ย. 64 โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตพร้อมประตู
เหล็กหน้าอาคารศูนย์ อปพร. องคก์าร
บริหารส่วนต าบลทะเมนชัย 
รายละเอียด กว้าง 7.30 เมตร สงู 1.80 
เมตรพร้อมประตูเหล็กบานเลื่อน 2 บาน 
(รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีองค์การ
บริหารส่วนต าบลทะเมนชัยก าหนด)  
 จ านวน 1 โครงการ 

กองช่าง เคหะและ 
ชุมชน 

35,000.- - - เฉพาะ 
เจาะจง 

60  

40 ต.ค. 63-ก.ย. 64 โครงการวางท่อระบายน้ าคอนกรตีเสริม
เหล็ก พร้อมบ่อพักน้ า และขยายผวิถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านหนอง
ม่วงรายละเอียด  งานขุดดินเพื่อวางท่อ
ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 80 ลูกบาศก์
เมตร งานรื้อถนน (ขนทิ้ง) ปริมาณ 35  
ตารางเมตร วางท่อขนาด 0.60 เมตร  
จ านวน 76 ท่อน  บ่อพักจ านวน 4 บ่อ 
ขยายถนนกว้าง 1.50 เมตร ยาว 74 
เมตร   (รายละเอียดตามแบบแปลนท่ี
องค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย
ก าหนด)        จ านวน 1 โครงการ 

กองช่าง เคหะและ 
ชุมชน 

198,000.- - - เฉพาะ 
เจาะจง 

90  

 
 
 
 
 
 
 



                                                                                 
                                                                               แผนการจัดหาพัสดุ   ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564                                                           ผด.2 

องค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย  อ าเภอล าปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ล าดับที ่
ช่วงเวลาที่เริ่ม

จัดหา 
รายการ/จ านวน (หน่วย) 

หน่วยงาน
เจ้าของเงิน 

งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ 

วิธีจัดหา 
ก าหนดส่ง 
มอบงาน 

(วัน) 
หมายเหต ุแผนงาน/งาน/

โครงการ 
จ านวน (บาท) ประเภท 

จ านวน 
(บาท) 

41 ต.ค. 63-ก.ย. 64 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 16 บ้านน้อยพัฒนา  
รายละเอียด  ขนาดกวา้ง 3 เมตร ยาว 39 
เมตร หนา 0.15 เมตร  ปริมาณคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 117 ตารางเมตร วางท่อ
คอนกรีตเสริมเหล็ก มีขนาด Ø  0.30 
เมตร จ านวน 7 ท่อน  (รายละเอยีดตาม
แบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนต าบลทะ
เมนชัยก าหนด)        
 จ านวน 1 โครงการ 

กองช่าง เคหะและ 
ชุมชน 

60,000.- - - เฉพาะ 
เจาะจง 

60  

42 ต.ค. 63-ก.ย. 64 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 8  บ้านหนองไทร  
รายละเอียด  ขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว 91 
เมตร หนา 0.15 เมตร  ปริมาณคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 364 ตารางเมตร   
(รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีองค์การ
บริหารส่วนต าบลทะเมนชัยก าหนด)      
จ านวน 1 โครงการ 

กองช่าง เคหะและ 
ชุมชน 

198,000.- - - เฉพาะ 
เจาะจง 

60  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                                                                                แผนการจัดหาพัสดุ   ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564                                                           ผด.2 
องค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย  อ าเภอล าปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ล าดับที ่
ช่วงเวลาที่เริ่ม

จัดหา 
รายการ/จ านวน (หน่วย) 

หน่วยงาน
เจ้าของเงิน 

งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ 
วิธีจัดหา 

ก าหนดส่ง 
มอบงาน 

(วัน) 
หมายเหต ุแผนงาน/งาน/

โครงการ 
จ านวน (บาท) ประเภท 

จ านวน 
(บาท) 

43 ต.ค. 63-ก.ย. 64 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 6  บ้านบริหารชนบท  
รายละเอียด  ขนาดกวา้ง 5 เมตร ยาว 78 
เมตร หนา 0.15 เมตร  ปริมาณคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 390  ตารางเมตร   
(รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีองค์การ
บริหารส่วนต าบลทะเมนชัยก าหนด)      
จ านวน 1 โครงการ 

กองช่าง เคหะและ 
ชุมชน 

192,000.- - - เฉพาะ 
เจาะจง 

60  

44 ต.ค. 63-ก.ย. 64 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 11  บ้านหนองน้ าขุ่น  
รายละเอยีด  ขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว 41 
เมตร หนา 0.15 เมตร  ปริมาณคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 164  ตารางเมตร   
(รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีองค์การ
บริหารส่วนต าบลทะเมนชัยก าหนด)      
จ านวน 1 โครงการ 

กองช่าง เคหะและ 
ชุมชน 

82,000.- - - เฉพาะ 
เจาะจง 

60  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

                                                                                แผนการจัดหาพัสดุ   ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564                                                           ผด.2 
องค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย  อ าเภอล าปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ล าดับที ่
ช่วงเวลาที่เริ่ม

จัดหา 
รายการ/จ านวน (หน่วย) 

หน่วยงาน
เจ้าของเงิน 

งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ 

วิธีจัดหา 
ก าหนดส่ง 
มอบงาน 

(วัน) 
หมายเหต ุแผนงาน/งาน/

โครงการ 
จ านวน (บาท) ประเภท 

จ านวน 
(บาท) 

45 ต.ค. 63-ก.ย. 64 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 10  บ้านหนองม่วงนอ้ย  
รายละเอียด  ขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว 91 
เมตร หนา 0.15 เมตร  ปริมาณคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 364 ตารางเมตร   
(รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีองค์การ
บริหารส่วนต าบลทะเมนชัยก าหนด)      
จ านวน 1 โครงการ 

กองช่าง เคหะและ 
ชุมชน 

194,000.- - - เฉพาะ 
เจาะจง 

60  

46 ต.ค. 63-ก.ย. 64 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 9  บ้านหนองบัว  
รายละเอียด  ขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว 91 
เมตร หนา 0.15 เมตร  ปริมาณคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 380  ตารางเมตร   
(รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีองค์การ
บริหารส่วนต าบลทะเมนชัยก าหนด)      
จ านวน 1 โครงการ 

กองช่าง เคหะและ 
ชุมชน 

200,000.- - - เฉพาะ 
เจาะจง 

60  

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

                                                                                แผนการจัดหาพัสดุ   ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564                                                           ผด.2 
องค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย  อ าเภอล าปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ล าดับที ่
ช่วงเวลาที่เริ่ม

จัดหา 
รายการ/จ านวน (หน่วย) 

หน่วยงาน
เจ้าของเงิน 

งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ 
วิธีจัดหา 

ก าหนดส่ง 
มอบงาน 

(วัน) 
หมายเหต ุแผนงาน/งาน/

โครงการ 
จ านวน (บาท) ประเภท 

จ านวน 
(บาท) 

47 ต.ค. 63-ก.ย. 64 โครงการถนนหินคลุกเกลี่ยปรบัแต่ง  หมู่ที่ 
12  บ้านบุตาริด  
รายละเอียด  ขนาดกวา้ง 3 เมตร ยาว 
1,050 เมตร หนา 0.10 เมตร  ปริมาณ
หินคลุกไม่น้อยกว่า 315  ลูกบาศก์เมตร   
(รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีองค์การ
บริหารส่วนต าบลทะเมนชัยก าหนด)      
จ านวน 1 โครงการ 

กองช่าง เคหะและ 
ชุมชน 

197,000.- - - เฉพาะ 
เจาะจง 

60  

48 ต.ค. 63-ก.ย. 64 โครงการก่อสร้างลานจอดรถพร้อม
ปรับปรุงอาคารโรงจอดรถ องค์การบริหาร
ส่วนต าบล  ทะเมนชัย  รายละเอียด กว้าง 
8 เมตร ยาว 48 เมตร  หนา 0.10 เมตร 
พร้อมทาสีโครงหลังคาและมุงหลังคาเหล็ก
รีดลอน 174 ตารางเมตร (รายละเอียด
ตามแบบแปลนท่ีองค์การบริหารสว่นต าบล
ทะเมนชัยก าหนด)   
จ านวน 1 โครงการ 

กองช่าง เคหะและ 
ชุมชน 

177,000.- - - เฉพาะ 
เจาะจง 

60  
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องค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย  อ าเภอล าปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย ์

ล าดับที ่
ช่วงเวลาที่เริ่ม

จัดหา 
รายการ/จ านวน (หน่วย) 

หน่วยงาน
เจ้าของเงิน 

งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ 
วิธีจัดหา 

ก าหนดส่ง 
มอบงาน 

(วัน) 
หมายเหต ุแผนงาน/งาน/

โครงการ 
จ านวน (บาท) ประเภท 

จ านวน 
(บาท) 

49 ต.ค. 63-ก.ย. 64 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 17  บ้านใหม่อมัพวัน  
รายละเอียด  ขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว 40 
เมตร หนา 0.15 เมตร  ปริมาณคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 160  ตารางเมตร   
(รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีองค์การ
บริหารส่วนต าบลทะเมนชัยก าหนด)      
จ านวน 1 โครงการ 

กองช่าง เคหะและ 
ชุมชน 

78,000.- - - เฉพาะ 
เจาะจง 

60  

50 ต.ค. 63-ก.ย. 64 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 16  บ้านน้อยพัฒนา  
รายละเอียด  ขนาดกวา้ง 3 เมตร ยาว 86 
เมตร หนา 0.15 เมตร  ปริมาณคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 258  ตารางเมตร   
(รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีองค์การ
บริหารส่วนต าบลทะเมนชัยก าหนด)      
จ านวน 1 โครงการ 

กองช่าง เคหะและ 
ชุมชน 

124,000.- - - เฉพาะ 
เจาะจง 

60  
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                                                                                แผนการจัดหาพัสดุ   ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564                                                           ผด.2 
องค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย  อ าเภอล าปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ล าดับที ่
ช่วงเวลาที่เริ่ม

จัดหา 
รายการ/จ านวน (หน่วย) 

หน่วยงาน
เจ้าของเงิน 

งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ 
วิธีจัดหา 

ก าหนดส่ง 
มอบงาน 

(วัน) 
หมายเหต ุแผนงาน/งาน/

โครงการ 
จ านวน (บาท) ประเภท 

จ านวน 
(บาท) 

51 ต.ค. 63-ก.ย. 64 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 15  บ้านหนองม่วงใต้  
รายละเอียด  ขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว 70 
เมตร หนา 0.15 เมตร  ปริมาณคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 280  ตารางเมตร  วางท่อ 
คอนกรีตเสริมเหล็ก. Ø 0.30 เมตร  
จ านวน  11 ท่อน  (รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่องค์การบริหารส่วนต าบลทะเมน
ชัยก าหนด)      จ านวน 1 โครงการ 

กองช่าง เคหะและ 
ชุมชน 

145,000.- - - เฉพาะ 
เจาะจง 

60  
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