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                                                                      แผนการจัดหาพัสดุ   ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2563                                                              ผด.2 

องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย  อําเภอลําปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย 

ลําดับท่ี ชวงเวลาท่ีเริ่มจดัหา รายการ/จํานวน (หนวย) 
หนวยงาน
เจาของเงิน 

งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ 

วิธีจัดหา 
กําหนดสง 
มอบงาน 

(วัน) 
หมายเหต ุแผนงาน/งาน/

โครงการ 
จํานวน 
(บาท) 

ประเภท 
จํานวน 
(บาท) 

1 ต.ค. 62 -ก.ย. 63 วัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น  คาจดัซื้อ  
นํ้ามันดีเซล นํ้ามันเบนซิน  นํ้ามันจารบี 
นํ้ามันเครื่อง ฯลฯ 

สํานักปลัด 
 

บริหารงาน
ทั่วไป 

100,000.- - - เฉพาะ 
เจาะจง 

7 อนุมัติจัดหา
ตามความ
จําเปน 

2 ต.ค. 62 -ก.ย. 63 วัสดุงานบานงานครัว คาจดัซื้อ ไมกวาด 
แปรง  ผงซักฟอกกระดาษชําระ  นํ้ายาขัด
พ้ืน นํ้ายาลางหองนํ้า  นํ้ายาลางจาน ผาถู
พ้ืน ฯลฯ  หรือเครื่องบริโภคท่ีจําเปนตอง
ใชในหนวยงานและอ่ืนๆ 

สํานักปลัด บริหารงาน
ทั่วไป 

10,000.- - - เฉพาะ 
เจาะจง 

7 อนุมัติจัดหา
ตามความ
จําเปน 

3 ต.ค. 62 -ก.ย. 63 วัสดุสาํนักงาน  คาจัดซื้อ  กระดาษ แฟม 
ปากกา ดินสอ  สมดุ ยางลบ แมกซ  คลิป
ดํา ไวทบอรด ท่ีเสียบกระดาษ  กระดาษ
ทําปก แลคซีน  เครื่องดับเพลิง พระบรม
ฉายาลักษณ  แผนปายช่ือสํานักงานหรือ
หนวยงาน  แผนปายจราจรหรือแผนปาย
ตาง ๆ  ฯลฯ 

กองคลัง บริหารงาน
ทั่วไป 

80,000.- - - เฉพาะ 
เจาะจง 

7 อนุมัติจัดหา
ตามความ
จําเปน 

4 ต.ค. 62 -ก.ย. 63 วัสดุคอมพิวเตอร   คาจัดซื้อ หัวพิมพหรือ
แถบพิมพสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร  
ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร
แบบเลเซอร ชุดดรัม้ คีบอรด เมาส แผน
กรองแสง สายเคเบ้ิล เมนบอรด ฯลฯ 

สํานักปลัด บริหารงาน
ทั่วไป 

20,000.- - - เฉพาะ 
เจาะจง 

7 อนุมัติจัดหา
ตามความ
จําเปน 

5 ต.ค. 62 -ก.ย. 63 คาใชจายในงานรัฐพิธี เชน  คาพวงมาลัย 
ชอดอกไม กระเชาดอกไม พวงมาลา ธง
ชาติ ฯลฯสําหรับพิธีการท่ีสําคัญของทาง
ราชการตามวาระและโอกาสตางๆ 

กองการศึกษา การศึกษา  - - เฉพาะ 
เจาะจง 

7 อนุมัติจัดหา
ตามความ
จําเปน 

 
 
 



 

                                                                      แผนการจัดหาพัสดุ   ประจาํปงบประมาณ  พ.ศ. 2563                                                              ผด.2 
องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย  อําเภอลําปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย 

ลําดับท่ี 
ชวงเวลาท่ีเริ่ม

จัดหา 
รายการ/จํานวน (หนวย) 

หนวยงาน
เจาของเงิน 

งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ 

วิธีจัดหา 
กําหนดสง 
มอบงาน 

(วัน) 
หมายเหต ุแผนงาน/งาน/

โครงการ 
จํานวน (บาท) ประเภท 

จํานวน 
(บาท) 

6  ต.ค. 62 -ก.ย. 63 วัสดุคอมพิวเตอร คาจัดซื้อ แผนดิสก 
แผนกรองแสง ตลบัผงหมึกสําหรบั
เครื่องพิมพเลเซอร หัวพิมพ หรือแถบ
พิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร สาย
เคเบิลเมนบอรด เมาส โปรแกรมและอ่ืนๆ
ท่ีเก่ียวกับคอมพิวเตอร ฯลฯ 

กองคลัง 
 

บริหารงาน
ทั่วไป 

6,846.- - - เฉพาะ 
เจาะจง 

7 อนุมัติจัดหา
ตามความ
จําเปน 

7  ต.ค. 62 -ก.ย. 63 -ประเภทวัสดุอาหารเสริม (นม)   
เพ่ือจายเปนคาจดัซื้ออาหารเสริม(นม)  
-นมพาสเจอรไรส 
-นม ยู เอช ที 
เพ่ือจัดสรรใหเด็กนักเรยีน โรงเรียนสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานจํานวน 4 แหง และศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก จํานวน 1 แหง  
1.โรงเรียนบานหนองไทร    
2.โรงเรียนบานหนองบัว    
3. โรงเรียนบานหนองมวง  
4. โรงเรียนบานบริหารชนบท 
5.ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดอัมพวันหนองมวง 
 

กองการศึกษา การศึกษา 1,105,648.- - - เฉพาะ 
เจาะจง 

โรงเรียน
สังกัด สพฐ.
จํานวน  
260 วัน 
ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กฯ 
จํานวน 
260 วัน 

เทอมละ 
130 วัน 
ปละ 260 
วัน 

8  ต.ค. 62 -ก.ย. 63 วัสดุอ่ืนๆ 
เพ่ือจายเปนคาจดัหาวัสดุ อุปกรณและ
ครุภณัฑในงานปองกันและ 
บรรเทาสาธารณภยั เชนวัสดุการจราจร 
วัสดุ/ครุภณัฑงานปองกันและระบบ
อัคคีภัย คาจัดซื้อกรวย เสื้อ กระบองไฟ 
ฯลฯ 

สํานักปลัด การรักษา
ความสงบ
ภายใน 

16,000.- - - เฉพาะ 
เจาะจง 

7 อนุมัติจัดหา
ตามความ
จําเปน 

 
 



                                                                                  

 
                                                                                  แผนการจัดหาพัสดุ   ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2563                                                           ผด.2 

องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย  อําเภอลําปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย 

ลําดับท่ี 
ชวงเวลาท่ีเริ่ม

จัดหา 
รายการ/จํานวน (หนวย) 

หนวยงาน
เจาของเงิน 

งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ 

วิธีจัดหา 
กําหนดสง 
มอบงาน 

(วัน) 
หมายเหต ุแผนงาน/งาน/

โครงการ 
จํานวน (บาท) ประเภท 

จํานวน 
(บาท) 

9 ต.ค. 62-ก.ย. 63 วัสดุคอมพิวเตอร 
คาจัดซื้อ อุปกรณแผนเทปบันทึกขอมูล 
หมึกพิมพ เมนบอรด เมมโมรี่ชิป เมาส 
โปรแกรมคอมพิวเตอร และอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ
กับคอมพิวเตอร ฯลฯ 

กองสวัสดิการ สังคม
สงเคราะห 

10,000.- - - เฉพาะ 
เจาะจง 

7 อนุมัติจัดหา
ตามความ
จําเปน 

10 ต.ค. 62-ก.ย. 63 วัสดุโฆษณาและเผยแพร 
 คาจัดซื้อ เลนสซูม เมมโมลี่การด แถบ
บันทึกเสียงหรือภาพ รูปสีขาวดําท่ีไดจาก
การลางอัดขยาย ภาพถายดาวเทียม ฯลฯ 

กองสวัสดิการ สังคม
สงเคราะห 

5,000.- - - เฉพาะ 
เจาะจง 

7 อนุมัติจัดหา
ตามความ
จําเปน 

11 ต.ค. 62-ก.ย. 63 คาบํารุงรักษาและซอมแซม 
-คาใชจายในการบํารุงรักษาหรือซอมแซม
ครุภณัฑและทรัพยสินอ่ืนๆ เพ่ือใหสามารถ
ใชงานไดปกติ เชน เครื่องคอมพิวเตอร 
เครื่องถายเอกสาร เครื่องปริ้นเตอร  กลอง
ถายรูป เครื่องปรับอากาศ คาบํารงุรักษา
หรือซอมแซมทรัพยสินอ่ืนๆท่ีชํารดุและ
วัสดุตางๆ ฯลฯ 

กองสวัสดิการ สังคม
สงเคราะห 

10,000.- - - เฉพาะ 
เจาะจง 

7 อนุมัติจัดหา
ตามความ
จําเปน 

12 ต.ค. 62-ก.ย. 63 คาครุภณัฑ 
-คาจัดซื้อเครื่องทํานํ้ารอน นํ้าเย็น แบบตอ
ทอขนาด 2 กอก จํานวน 1 เครื่อง 
เปนเงิน 26,000.-บาท 
-คาจัดซื้อพัดลม แบบติดผนัง ขนาด 18 น้ิว 
จํานวน 1 เครื่อง เปนเงิน 2,500.-บาท 

กองสวัสดิการ สังคม
สงเคราะห 

28,500.- - - เฉพาะ 
เจาะจง 

7 อนุมัติจัดหา
ตามความ
จําเปน 
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องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย  อําเภอลําปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย 

ลําดับท่ี 
ชวงเวลาท่ีเริ่ม

จัดหา 
รายการ/จํานวน (หนวย) 

หนวยงาน
เจาของเงิน 

งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ 

วิธีจัดหา 
กําหนดสง 
มอบงาน 

(วัน) 
หมายเหต ุแผนงาน/งาน/

โครงการ 
จํานวน (บาท) ประเภท 

จํานวน 
(บาท) 

13 ต.ค. 62-ก.ย. 63 วัสดุคอมพิวเตอร 
คาจัดซื้อ  แผนดสิก แผนกรองแสง ตลับ
ผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพเลเซอร หัวพิมพ
หรือแถบพิมพ สําหรับเครื่องพิมพ
คอมพิวเตอร สายเคเบิลเมนบอรด เมาส 
โปรแกรมและอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับ
คอมพิวเตอรฯลฯ 

กองชาง งานเคหะและ
ชุมชน 

10,000.- - - เฉพาะ 
เจาะจง 

7 อนุมัติจัดหา
ตามความ
จําเปน 

14 ต.ค. 62-ก.ย. 63   วัสดุโฆษณาและเผยแพร 
 คาจัดซื้อ สีโปสเตอร โฟม ฟลม ผาสําหรับ
เขียน  ปาย ปายไมอัด ปายไวนิลและอ่ืนๆ 

กองชาง งานเคหะและ
ชุมชน 

5,000.- - - เฉพาะ 
เจาะจง 

7 อนุมัติจัดหา
ตามความ
จําเปน 

15 ต.ค. 62-ก.ย. 63 วัสดุไฟฟาและวิทย ุ
 คาจัดซื้อ หลอดไฟฟา ฟวส บัลลารด 
สายไฟฟาปลั๊กไฟฟา สายอากาศ ฯลฯ 

กองชาง งานเคหะและ
ชุมชน 

10,000.- - - เฉพาะ 
เจาะจง 

7 อนุมัติจัดหา
ตามความ
จําเปน 

16 ต.ค. 62-ก.ย. 63 วัสดุกอสราง 
คาจัดซื้อ ไมตางๆ สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต 
ทราย ทอระบายนํ้า แผงก้ันจราจร กรวย
จราจร นํ้ามันทาไม ปูนขาว ทินเนอร คอน 
ตะปู สังกะสี จอบ เสียม อุปกรณประปา 
ทอตางๆ ฯลฯ 

กองชาง งานเคหะและ
ชุมชน 

10,000.- - - เฉพาะ 
เจาะจง 

7 อนุมัติจัดหา
ตามความ
จําเปน 

17 ต.ค. 62-ก.ย. 63 คาบํารุงรักษาและซอมแซม เพ่ือจายเปนคา
บํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภณัฑเชนเครื่อง
คอมพิวเตอร เครื่องถายเอกสาร ตู โตะ 
เกาอ้ี เครื่องปรับอากาศ  คาบํารุงรักษา
ซอมแซมทรัพยสินวัสดุตางๆ ฯลฯ 

กองชาง งานเคหะและ
ชุมชน 

20,000.- - - เฉพาะ 
เจาะจง 

7 อนุมัติจัดหา
ตามความ
จําเปน 
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องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย  อําเภอลําปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย 

ลําดับท่ี 
ชวงเวลาท่ีเริ่ม

จัดหา 
รายการ/จํานวน (หนวย) 

หนวยงาน
เจาของเงิน 

งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ 

วิธีจัดหา 
กําหนดสง 
มอบงาน 

(วัน) 
หมายเหต ุแผนงาน/งาน/

โครงการ 
จํานวน (บาท) ประเภท 

จํานวน 
(บาท) 

18 ต.ค. 62-ก.ย. 63 โครงการวันเด็กแหงชาต ิ
เปนคาใชจายในการจัดงานวันเด็ก
แหงชาติประจําป 2563 เชนการจัด
สถานท่ี คาของรางวัล สําหรับผูเขารวม 
กิจกรรม และคาใชจายอ่ืนท่ีจําเปนในการ
จัดกิจกรรม คาปายโครงการ ฯลฯ 
 

การศึกษา การศึกษา 40,000.- - - เฉพาะ 
เจาะจง 

7 อนุมัติจัดหา
ตามความ
จําเปน 

19 ต.ค. 62-ก.ย. 63 คาบํารุงรักษาและซอมแซม 
-เพ่ือจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซม
ทรัพยสินอ่ืนและวัสดตุางๆท่ีชํารดุ ฯลฯ 
 

การศึกษา การศึกษา 5,000.- - - เฉพาะ 
เจาะจง 

7 อนุมัติจัดหา
ตามความ
จําเปน 

20 ต.ค. 62-ก.ย. 63 คาใชสอย 
รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการจายเปน
คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน ตางๆ
คาจางเหมาซอมแซมระบบไฟฟาและ
อุปกรณของไฟฟาสาธารณะประจาํหมูบาน 
คาเขาปกหนังสือ คาเย็บหนังสือ คาลางรูป  
คาตอบรับวารสาร หนังสือพิมพ คาถาย
เอกสาร คาจางเหมาจดัทําแผนท่ีภาษี และ
คาจางเหมาปรับปรุงหรือซอมแซมระบบ
ประปาและอุปกรณ ฯลฯ 
 
 

กองชาง งานเคหะและ
ชุมชน 

200,000.- - - เฉพาะ 
เจาะจง 

7 อนุมัติจัดหา
ตามความ
จําเปน 

 
 
 
 



                                                                                แผนการจัดหาพัสดุ   ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2563                                                           ผด.2 
องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย  อําเภอลําปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย 

ลําดับท่ี 
ชวงเวลาท่ีเริ่ม

จัดหา 
รายการ/จํานวน (หนวย) 

หนวยงาน
เจาของเงิน 

งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ 

วิธีจัดหา 
กําหนดสง 
มอบงาน 

(วัน) 
หมายเหต ุแผนงาน/งาน/

โครงการ 
จํานวน (บาท) ประเภท 

จํานวน 
(บาท) 

21 ต.ค. 62-ก.ย. 63 คาท่ีดินและสิ่งกอสราง อาคารตางๆ 
คากอสรางท่ีทําการองคการบริหารสวน
ตําบลทะเมนชัย หมูท่ี 15 บานหนองมวง
ใต ตําบลทะเมนชัย อําเภอลําปลายมาศ 
จังหวัดบุรีรมัย รายละเอียดตามแบบ
แปลนของ อบต.ทะเมนชัย กําหนด  
จํานวน  1  โครงการ 

สํานักปลดั บริหารงาน
ทั่วไป 

5,000,000 - - ประกวด
ราคา 

120 อนุมัติจัดหา
ตามความ
จําเปน 

22 ต.ค. 62-ก.ย. 63 -รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ 
เพ่ือจายเปนคาเย็บหนังสือ เขาปกหนังสือ 
ขอบัญญัติตางๆ คาธรรมเนียม 
คาลงทะเบียนตางๆ คาใชจายสําหรับทํา
ประกันภัยรถยนตของราชการ คาตอบรับ
วารสาร หนังสือพิมพ คาจางเหมาบริการ 
เชน คาลางรูป คาถายเอกสาร คาจางเหมา
ซอมไฟฟาภายในท่ีทําการองคการบริหาร
สวนตําบล คาใชจายในการจัดทําสื่อ
ประชาสมัพันธเผยแพรความรูเก่ียวกับวินัย
จราจรและการปฏิบัติตามกฎหมาย เพ่ือ
ปองกันและแกไขปญหาอุบัติเหตุทางถนน 
คาจางเหมาในการจัดทําแผนพับ ใบปลิว 
โปสเตอร เอกสารสรุปผลการดําเนินงาน
ขององคการบริหารสวนตําบล คาจางเหมา
ทําความสะอาดสํานักงาน คาจางเหมา
บริการเครื่องถายเอกสาร ฯลฯ และคาจาง
เหมาออกแบบอาคารท่ีทําการองคการ
บริหารสวนตําบลทะเมนชัย 

สํานักปลดั บริหารงาน
ทั่วไป 

70,000 - - เฉพาะ 
เจาะจง 

7 อนุมัติจัดหา
ตามความ
จําเปน 

 
 
 



                                                                                
                                                                             แผนการจัดหาพัสดุ   ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2563                                                           ผด.2 

องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย  อําเภอลําปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย 

ลําดับ
ท่ี 

ชวงเวลาท่ี
เริ่มจดัหา 

รายการ/จํานวน (หนวย) 
หนวยงาน
เจาของเงิน 

งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ 

วิธีจัดหา 

กําหนด
สง 

มอบงาน 
(วัน) 

หมาย
เหต ุ

แผนงาน/
งาน/

โครงการ 

จํานวน 
(บาท) 

ประเภท 
จํานวน 
(บาท) 

23 ต.ค. 62-
ก.ย. 63 

-รายจายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ 
1.คารับรอง (จํานวน 2,500  บาท ) 
 เพ่ือจายเปนคาอาหาร คาเครื่องดืม่ คาของขวัญ คาใชจายเก่ียวเน่ืองในการ
เลี้ยงรับรองรวมท้ังคาบริการ และคาใชจายอ่ืนๆ ท่ีจําเปนเก่ียวกับการรับรอง
เพ่ือเปนคารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ผูตรวจรายงาน ทัศน
ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมกิจการขององคการบริหารสวนตําบล 
2. คาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาทองถ่ินหรือคณะกรรมการหรือ
อนุกรรมการ (จํานวน 2,500 บาท) 
 เพ่ือจายเปนคาเลี้ยงรับรอง คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่มและ
คาบริการอ่ืนๆ ซึ่งจําเปนตองจายในการประชุมสภาทองถ่ิน 

สํานักปลดั บริหารงาน
ทั่วไป 

5,000.- - - เฉพาะ 
เจาะจง 

7 อนุมัติ
จัดหา
ตาม
ความ
จําเปน 

24 ต.ค. 62-
ก.ย. 63 

-คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 
เพ่ือจายเปนคาใชจายเก่ียวกับการใชบริการระบบอินเตอรเน็ต (INTERNET) 
คาบริการโทรศัพท คาเชาบริการพ้ืนท่ีอินเตอรเน็ต และคาจดทะเบียนโดเมน
เนม คาบํารุงรักษา ระบบและสํารองขอมูล ฯลฯ 
 

สํานักปลดั บริหารงาน
ทั่วไป 

100,000.- - - เฉพาะ 
เจาะจง 

7 อนุมัติ
จัดหา
ตาม
ความ
จําเปน 

 
 
 
 

                                                                                     แผนการจัดหาพสัดุ   ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2563                                                           ผด.2 
องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย  อําเภอลําปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย 

ลําดับท่ี 
ชวงเวลาท่ีเริ่ม

จัดหา 
รายการ/จํานวน (หนวย) 

หนวยงาน
เจาของเงิน 

งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ 

วิธีจัดหา 
กําหนดสง 
มอบงาน 

(วัน) 
หมายเหต ุแผนงาน/งาน/

โครงการ 
จํานวน (บาท) ประเภท 

จํานวน 
(บาท) 



25 ต.ค. 62-ก.ย. 63 -คาบํารุงรักษาและซอมแซม 
-เพ่ือจายเปนคาซอมแซมบํารุงครภุัณฑ 
เชน เครื่องถายเอกสาร เครื่องคอมพิวเตอร 
โตะ เกาอ้ี เครื่องปรับอากาศ บํารงุรักษา
หรือซอมแซมทรัพยอ่ืนๆ เชน วัสดุตางๆ 
ฯลฯ เปนเงิน 40,000 บาท 
-เพ่ือจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษา
ยานพาหนะ 
  -ซอมปกติ เปนเงิน  20,000 บาท 
 - ซอมกลาง เปน 20,000 บาท 

สํานักปลดั บริหารงาน
ทั่วไป 

80,000.- - - เฉพาะ 
เจาะจง 

7 อนุมัติจัดหา
ตามความ
จําเปน 

26 ต.ค. 62-ก.ย. 63 รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ 
เพ่ือจายเปนคาเย็บหนังสือ เขาปกหนังสือ 
ขอบัญญัติตางๆคาธรรมเนียม 
คาลงทะเบียนตางๆ คาจางเหมาบริการ 
เชนคาลางรูป คาบอกรับวารสาร 
หนังสือพิมพ คาถายเอกสาร การจางเหมา
อ่ืนๆ ท่ีเปนกิจการในอํานาจหนาท่ีของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินฯลฯ 

กองคลัง บริหารงาน
ทั่วไป 

170,000.- - - เฉพาะ 
เจาะจง 

7 อนุมัติจัดหา
ตามความ
จําเปน 

27 ต.ค. 62-ก.ย. 63 คาบํารุงรักษาและซอมแซม 
เพ่ือจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษา 
ครุภณัฑ เชน เครื่องพิมพดดี เครือ่งถาย
เอกสาร  เครือ่งคอมพิวเตอร โตะ เกาอ้ี  
เครื่องปรับอากาศ วัสดุอ่ืนๆ  

กองคลัง บริหารงาน
ทั่วไป 

10,000.- - - เฉพาะ 
เจาะจง 

7 อนุมัติจัดหา
ตามความ
จําเปน 

28 ต.ค. 62-ก.ย. 63 ครุภณัฑสาํนักงาน 
คาจัดซื้อ ตูเหล็ก 2 บานเลื่อนแบบกระจก 
 จํานวน 4 หลัง 

กองคลัง บริหารงาน
ทั่วไป 

22,000.- - - เฉพาะ 
เจาะจง 

7 อนุมัติจัดหา
ตามความ
จําเปน 

 
 
 

                                                                                แผนการจัดหาพัสดุ   ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2563                                                           ผด.2 
องคการบรหิารสวนตําบลทะเมนชัย  อําเภอลําปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย 

ลําดับท่ี ชวงเวลาท่ีเริ่ม รายการ/จํานวน (หนวย) หนวยงาน งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา กําหนดสง หมายเหต ุ



จัดหา เจาของเงิน แผนงาน/งาน/
โครงการ 

จํานวน (บาท) ประเภท 
จํานวน 
(บาท) 

มอบงาน 
(วัน) 

29 ต.ค. 62-ก.ย. 63 รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ 
-เพ่ือจายเปนคาบอกรับวารสาร หนังสือ 
ระเบียบ กฎหมาย หรือสิ่งตีพิมพตางๆ เชา
ทรัพยสิน คาเย็บหนังสือ เขาเลม เขาปก
หนังสือตางๆท่ีเปนประโยชนตอการ
บริหารงาน คาจดัทําเอกสารเผยแพร  คา
จัดทําปายประกาศ ปายโฆษณา
ประชาสมัพันธ  ปายรณรงค ปายบอกเขต
คาจางเหมาโฆษณาและเผยแพรทาง
วิทยุกระจายเสียง คาลาง อัดขยายภาพ คา
จัดทําปายตัวหนังสือในการจัดงานตางๆ 
คาธรรมเนียม คาลงทะเบียนและคาใชจาย
อ่ืนๆ ฯลฯ 
-เพ่ือจายเปนคาจางเหมาบริการหนวยงาน
หรือบุคคลดําเนินการใหองคการบริหาร
สวนตําบล ฯลฯ 

สวัสดิการ 
สังคม 

สังคม
สงเคราะห 

110,000.- - - เฉพาะ 
เจาะจง 

7 อนุมัติจัดหา
ตามความ
จําเปน 

30 ต.ค. 62-ก.ย. 63 -รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ 
คากําจัดสิ่งปฏิกูล  เชนการกําจัดขยะ
อันตราย ขยะมูลฝอย เปนตน  รวมถึง
คาใชจายอ่ืนๆ ในลักษณะของการรับ
บริการกําจดัสิ่งปฏิกูลตามภารกิจและ
อํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 

สาธารณสุข สาธารณสุข 10,000.- - - เฉพาะ 
เจาะจง 

7 อนุมัติจัดหา
ตามความ
จําเปน 

 
 
 
 
 

                                                                                แผนการจัดหาพัสดุ   ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2563                                                           ผด.2 
องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย  อําเภอลําปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย 

ลําดับท่ี ชวงเวลาท่ีเริ่ม รายการ/จํานวน (หนวย) หนวยงาน งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา กําหนดสง หมายเหต ุ



จัดหา เจาของเงิน แผนงาน/งาน/
โครงการ 

จํานวน (บาท) ประเภท 
จํานวน 
(บาท) 

มอบงาน 
(วัน) 

31 ต.ค. 62-ก.ย. 63 -โครงการปองกันและควบคุมโรคติดตอ 
เพ่ือควบคุมและปองกันการแพรระบาดของ
โรค เชน โรคประจาํถ่ิน หรือโรคระบาด
รายแรงท่ีเกิดตามฤดูกาล เชน โรคฉ่ีหนู 
โรคไขหวัดนก  โรคไขหวัดสายพันธใหม 
ฯลฯ ดังน้ี 
-คาจัดซื้อนํ้ายาเคมีในการกําจัดยุง 
-คาจัดซื้อทรายกําจัดลูกนํ้ายุงลาย 
-คาจัดซื้อวัสดุเช้ือเพลิงและนํ้ามันหลอลื่น 

สาธารณสุข สาธารณสุข 150,000 - - เฉพาะ 
เจาะจง 

7 อนุมัติจัดหา
ตามความ
จําเปน 

32 ธ.ค. 62-มี.ค. 63 โครงการแขงขันกีฬาประจําตาํบล 
“ทะเมนชัยเกมส” ประจําป  2563 
-เปนคาใชจายการจัดสถานที่และ
สนามแขงขัน คาตอบแทนกรรมการ
ตัดสิน คาเงนิรางวลั  
คาถวยรางวัล คาอุปกรณกีฬา คาปาย
ประชาสัมพนัธ ฯลฯ 

กองการศึกษา การศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

200,000.- - - เฉพาะ 
เจาะจง 

7 อนุมัติจัดหา
ตามความ
จําเปน 

33 เมษายน 2563 โครงการสืบสานประเพณีวนัสงกรานต  
-เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงาน
ประเพณวีันสงกรานต ประจาํป 2563 
 

กองการศึกษา การศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

2,000.- - - เฉพาะ 
เจาะจง 

7 อนุมัติจัดหา
ตามความ
จําเปน 

 
 
 
 
 
 

                                                                                แผนการจัดหาพัสดุ   ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2563                                                           ผด.2 
องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย  อําเภอลําปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย 

ลําดับท่ี ชวงเวลาท่ีเริ่ม รายการ/จํานวน (หนวย) หนวยงาน งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา กําหนดสง หมายเหต ุ



จัดหา เจาของเงิน แผนงาน/งาน/
โครงการ 

จํานวน (บาท) ประเภท 
จํานวน 
(บาท) 

มอบงาน 
(วัน) 

34 ต.ค. 62-ก.ย. 63 โครงการสงเสริมคณุธรรม จรยิธรรม 
 (คายพุทธบุตร)  
-เปนคาใชจายในการดําเนินกิจกรรม
สงเสริมคณุธรรม จริยธรรม 
 (คายพุทธบุตร) 

กองการศึกษา การศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

80,000 - - เฉพาะ 
เจาะจง 

7 อนุมัติจัดหา
ตามความ
จําเปน 

35 กรกฎาคม 2563 โครงการถวายเทียนพรรษา  
-เปนคาใชจายในการดําเนินงานถวายเทียน
พรรษาเน่ืองในวันเขาพรรษา ประจําป 
2563 

กองการศึกษา การศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

2,000.- - - เฉพาะ 
เจาะจง 

7 อนุมัติจัดหา
ตามความ
จําเปน 

36 ต.ค. 62-ก.ย. 63 คาบํารุงรักษาและซอมแซม 
-เพ่ือจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซม
ครุภณัฑ คาบํารุงรักษาหรือซอมแซม
ทรัพยสินอ่ืนและวัสดตุางๆท่ีชํารดุ ฯลฯ 

สาธารณสุข สาธารณสุข 5,000.- - - เฉพาะ 
เจาะจง 

7 อนุมัติจัดหา
ตามความ
จําเปน 

37 ต.ค. 62-ก.ย. 63 -โครงการสตัวปลอดโรค  คนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบา เปนเงินอุดหนุนสาํหรับ
ขับเคลื่อนตามโครงการสตัวปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา  ตามพระราช
ปณิธานศาสตราจารย ดร. สมเด็จพระเจา
ลูกเธอเจาฟาจุฬาภรณวลยัลักษณ  อัคร
ราชกุมาร ี

สาธารณสุข สาธารณสุข 50,000.- - - เฉพาะ 
เจาะจง 

7 อนุมัติจัดหา
ตามความ
จําเปน 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                แผนการจัดหาพัสดุ   ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2563                                                           ผด.2 
องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย  อําเภอลําปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย 

ลําดับท่ี ชวงเวลาท่ีเริ่ม รายการ/จํานวน (หนวย) หนวยงาน งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา กําหนดสง หมายเหต ุ



จัดหา เจาของเงิน แผนงาน/งาน/
โครงการ 

จํานวน (บาท) ประเภท 
จํานวน 
(บาท) 

มอบงาน 
(วัน) 

38 ต.ค. 62-ก.ย. 63 -โครงการหมูบานสะอาดปราศจากขยะ 
เพ่ือจายเปนคาใชจายโครงการหมูบาน
สะอาดปราศจากขยะ 

สาธารณสุข สาธารณสุข 20,000.- - - เฉพาะ 
เจาะจง 

7 อนุมัติจัดหา
ตามความ
จําเปน 

39 ต.ค. 62-ก.ย. 63 -โครงการอบรมใหความรูการปองกันและ
แกไขปญหาโรคขาดสารไอโอดีนอยาง
เขมแข็งและยั่งยืน 

สาธารณสุข สาธารณสุข 40,000.- 
 
 

- - เฉพาะ 
เจาะจง 

7 อนุมัติจัดหา
ตามความ
จําเปน 

40 ต.ค. 62-ก.ย. 63 -โครงการอบรมใหความรูมะเร็งปากมดลูก
และมะเร็งเตานม 

สาธารณสุข สาธารณสุข 40,000.- 
 
 

- - เฉพาะ 
เจาะจง 

7 อนุมัติจัดหา
ตามความ
จําเปน 

41 ต.ค. 62-ก.ย. 63 -โครงการใสใจสุขภาพหางไกล
โรคเบาหวานความดันโลหิตสูง 

สาธารณสุข สาธารณสุข 40,000.- 
 
 

- - เฉพาะ 
เจาะจง 

7 อนุมัติจัดหา
ตามความ
จําเปน 

42 ต.ค. 62-ก.ย. 63 -โครงการบานสะอาด อนามัยดี ชีวิต
สมบูรณ 

สาธารณสุข สาธารณสุข 40,000.- 
 
 

- - เฉพาะ 
เจาะจง 

7 อนุมัติจัดหา
ตามความ
จําเปน 

43 ต.ค. 62-ก.ย. 63 -โครงการสงเสรมิโภชนาการและสขุภาพ
อนามัยแกประชาชน 

สาธารณสุข สาธารณสุข 40,000.- 
 
 

- - เฉพาะ 
เจาะจง 

7 อนุมัติจัดหา
ตามความ
จําเปน 

44 ต.ค. 62-ก.ย. 63 รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ 
เพ่ือจายเปนคาเย็บหนังสือ เขาปกหนังสือ 
ขอบัญญัติตางๆคาธรรมเนียม 
คาลงทะเบียนตางๆ คาจางเหมาบริการ 
เชนคาลางรูป คาบอกรับวารสาร 
หนังสือพิมพ คาถายเอกสาร  ฯลฯ 
 

กองการศึกษา การศึกษา 10,000.- - - เฉพาะ 
เจาะจง 

7 อนุมัติจัดหา
ตามความ
จําเปน 

 
 

                                                                                แผนการจัดหาพัสดุ   ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2563                                                           ผด.2 
องคการบรหิารสวนตําบลทะเมนชัย  อําเภอลําปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย 



ลําดับท่ี 
ชวงเวลาท่ีเริ่ม

จัดหา 
รายการ/จํานวน (หนวย) 

หนวยงาน
เจาของเงิน 

งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ 

วิธีจัดหา 
กําหนดสง 
มอบงาน 

(วัน) 
หมายเหต ุแผนงาน/งาน/

โครงการ 
จํานวน (บาท) ประเภท 

จํานวน 
(บาท) 

45 ต.ค. 62-ก.ย. 63 -โครงการปองกันและควบคุมโรคติดตอ 
เพ่ือควบคุมและปองกันการแพรระบาดของ
โรค เชน โรคประจาํถ่ิน หรือโรคระบาด
รายแรงท่ีเกิดตามฤดูกาล เชน โรคฉ่ีหนู 
โรคไขหวัดนก  โรคไขหวัดสายพันธใหม 
ฯลฯ ดังน้ี 
-คาจัดซื้อนํ้ายาเคมีในการกําจัดยุง 
-คาจัดซื้อทรายกําจัดลูกนํ้ายุงลาย 
-คาจัดซื้อวัสดุเช้ือเพลิงและนํ้ามันหลอลื่น 

สาธารณสุข สาธารณสุข 10,000.- - - เฉพาะ 
เจาะจง 

7 อนุมัติจัดหา
ตามความ
จําเปน 

46 ต.ค. 62-ก.ย. 63 -โครงการสตัวปลอดโรค คนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบา (สาํรวจขอมลูจํานวนสัตว
และข้ึนทะเบียน) 
เพ่ือจายเปนคาใชจายโครงการสัตวปลอด
โรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา ตาม
พระราชปณิธานศาสตราจารย ดร.สมเด็จ
พระเจาลูกเธอเจาฟาจุฬาภรณวลยัลักษณ 
อัครราชกุมาร ี

สาธารณสุข สาธารณสุข 10,000.- - - เฉพาะ 
เจาะจง 

7 อนุมัติจัดหา
ตามความ
จําเปน 

 
 

  (ลงช่ือ)      อิสระภักดิ ์ เสนานอก    เจาหนาท่ี                         (ลงช่ือ)   อุราวัลย  เธียรจรัสวงศ     หัวหนาเจาหนาท่ี                            (ลงช่ือ)         ชดาภา  สุดสายเนตร    ปลดั อบต. 
             (นางอิสระภักดิ์   เสนานอก)                   (นางสาวอุราวัลย   เธียรจรสัวงศ)                             (นางสาวชดาภา  สุดสายเนตร)       
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