
ล าดับ ระยะเวลา จดัซ้ือจดัจา้ง
ที่ ที่ต้องเริ่มจดัหา จ านวน หน่วย แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวนเงิน (บาท) โดยวิธี
1 ต.ค. 63-ก.ย. 64 ค่าใชส้อย - -

รายจา่ยเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ แผนงานบริหารงานทั่วไป 250,000         เฉพาะเจาะจง ๕-๓๐ วัน ขออนมุติัจัดหา
   - เพื่อจ่ายเปน็ค่าจ้างเหมาแรงงานบคุคลภายนอก ค่าจ้างเหมารักษาความ งานบริหารทั่วไป ตามความจ าเปน็
สะอาดสถานที่ราชการและรักษาความปลอดภยัทรัพย์สินของ อบต. ค่าจ้าง ค่าใช้สอย ตลอดปี
เหมาแมบ่า้น,ค่าจ้างเหมาล้างรูป ขยายภาพ, ค่าจ้างเหมาพาหนะ,ค่าจ้างเหมา
ถ่ายเอกสาร,ค่าจ้างเหมาเย็บเล่มหนงัสือหรือเข้าปกหนงัสือ, ค่าธรรมเนยีมต่าง ๆ
ค่าจ้างท าปา้ยประชาสัมพนัธ์ เปน็ต้น เพื่อใหง้านใดงานหนึ่งส าเร็จ

2 ต.ค. 63-ก.ย. 64 รายจา่ยเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ - -
   - เพื่อจ่ายเปน็ค่ารับรองเกี้ยวกบัการต้อนรับบคุคล, ค่าพวงมาลาช่อดอกไม้ แผนงานบริหารงานทั่วไป 45,000           เฉพาะเจาะจง ๕-๓๐ วัน ขออนมุติัจัดหา
กระเช้าดอกไม ้ส าหรับงานรัฐพธิีต่าง ๆ เช่น วันแมแ่หง่ชาติ 12 สิงหาคม, งานบริหารทั่วไป ตามความจ าเปน็
วันพอ่แหง่ชาติ 5 ธันวาคม, วันปยิะมหาราช 23 ตุลาคม เปน็ต้น และค้าเล้ียง ค่าใช้สอย ตลอดปี
รับรองในการประชุมสภาฯ, คณะกรรมการหรืออนกุรรมการ ที่ได้รับแต่งต้ังตาม
กฎหมาย

3 ต.ค. 63-ก.ย. 64 รายจา่ยเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไมเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอ่ืน ๆ แผนงานบริหารงานทั่วไป 10,000           เฉพาะเจาะจง 5-30 วัน ขออนมุติัจัดหา
- ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดเวทปีระชาคมการจัดท าแผนพฒันาทอ้งถิ่น/แผน งานบริหารทั่วไป ตามความจ าเปน็
ชุมชน ค่าใช้สอย ตลอดปี

4 ต.ค. 63-ก.ย. 64 รายจา่ยเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไมเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอ่ืน ๆ แผนงานบริหารงานทั่วไป 10,000           เฉพาะเจาะจง 5-30 วัน ขออนมุติัจัดหา
- ค่าใช้จ่ายตามโครงการปอ้งกนัและลดอบุติัเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปใีหม่ งานบริหารทั่วไป ตามความจ าเปน็

ค่าใช้สอย ตลอดปี

แผนการจดัซ้ือจดัจา้ง ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2564
 ส านักปลดั องค์การบริหารสว่นต าบลสร้างนกทา อ าเภอเมอืงอ านาจเจริญ จงัหวัดอ านาจเจริญ

รายการ ก าหนดสง่มอบ หมายเหตุ
เงินงบประมาณปริมาณ



หนา้ 2
ล าดับ ระยะเวลา จดัซ้ือจดัจา้ง

ที่ ที่ต้องเริ่มจดัหา จ านวน หน่วย แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวนเงิน (บาท) โดยวิธี
5 ต.ค. 63-ก.ย. 64 รายจา่ยเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไมเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอ่ืน ๆ แผนงานบริหารงานทั่วไป 10,000           เฉพาะเจาะจง 5-30 วัน ขออนมุติัจัดหา

- ค่าใช้จ่ายตามโครงการปอ้งกนัและลดอบุติัเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ งานบริหารทั่วไป ตามความจ าเปน็
ค่าใช้สอย ตลอดปี

6 ต.ค. 63-ก.ย. 64 รายจา่ยเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไมเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอ่ืน ๆ แผนงานบริหารงานทั่วไป 55,000           เฉพาะเจาะจง 5-30 วัน ขออนมุติัจัดหา
- ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมสัมมนาและทศันศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ งานบริหารทั่วไป ตามความจ าเปน็
และพฒันาศักยภาพของผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนกังานส่วนต าบล พนกั ค่าใช้สอย ตลอดปี
งานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลสร้างนกทา 

7 ต.ค. 63-ก.ย. 64 รายจา่ยเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไมเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอ่ืน ๆ แผนงานบริหารงานทั่วไป 150,000         เฉพาะเจาะจง 5-30 วัน ขออนมุติัจัดหา

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการภายในประเทศ เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ งานบริหารทั่วไป ตามความจ าเปน็

ที่จ าเปน็ในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเล้ียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่า ค่าใช้สอย ตลอดปี

ที่พกั ค่าลงทะเบยีนต่าง ๆ และอื่น ๆ ของพนกังานส่วนต าบล พนกังานจ้างฯ

สมาชิก อปพร.ผู้บริหาร ส.อบต. เปน็ต้น

8 ต.ค. 63-ก.ย. 64 รายจา่ยเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไมเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอ่ืน ๆ แผนงานบริหารงานทั่วไป 100,000         เฉพาะเจาะจง 5-30 วัน ขออนมุติัจัดหา

- ค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ังขององค์การบริหารส่วนต าบลสร้างนกทา เพื่อจ่ายเปน็ งานบริหารทั่วไป ตามความจ าเปน็

ค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ัง อปท. ค่าใช้สอย ตลอดปี

9 ต.ค. 63-ก.ย. 64 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม แผนงานบริหารงานทั่วไป 20,000           เฉพาะเจาะจง 5-30 วัน ขออนมุติัจัดหา

- เพื่อจ่ายเปน็ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาครุภณัฑ์ เพื่อใหส้ามารถใช้งานได้ตามปกติ งานบริหารทั่วไป ตามความจ าเปน็

ค่าใช้สอย ตลอดปี

รายการ
ปริมาณ เงินงบประมาณ

ก าหนดสง่มอบ หมายเหตุ



ล าดับ ระยะเวลา จดัซ้ือจดัจา้ง

ที่ ที่ต้องเริ่มจดัหา จ านวน หน่วย แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวนเงิน (บาท) โดยวิธี

10 ต.ค. 63-ก.ย. 64 ค่าวัสดุ

วัสดุส านักงาน - - แผนงานบริหารงานทั่วไป 30,000           เฉพาะเจาะจง ๕-๓๐ วัน ขออนมุติัจัดหา

   - เพื่อจ่ายเปน็ค่าวัสดุต่าง ๆ ที่จ าเปน็ต้องใช้ในส านกังาน เช่น กระดาษ งานบริหารทั่วไป ตามความจ าเปน็

แฟม้ ปากกา ดินสอ ธงชาติ และ ธงตราสัญญลักษณ์ ฯลฯ ค่าวัสดุ ตลอดปี

11 ต.ค. 63-ก.ย. 64 ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ - - แผนงานบริหารงานทั่วไป 5,000             เฉพาะเจาะจง ๕-๓๐ วัน ขออนมุติัจัดหา

   - เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือวัสดุไฟฟา้และวิทยุ เช่น สายไฟฟา้ ปล๊ักไฟฟา้ ฯลฯ งานบริหารทั่วไป ตามความจ าเปน็
ค่าวัสดุ ตลอดปี

12 ต.ค. 63-ก.ย. 64 ค่าวัสดุ
วัสดุงานบ้านงานครัว - - แผนงานบริหารงานทั่วไป 10,000           เฉพาะเจาะจง ๕-๓๐ วัน ขออนมุติัจัดหา
   - เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือส่ิงของเคร่ืองใช้ต่าง ๆ เช่น ชุดกาแฟ ถ้วย จาน แกว้ งานบริหารทั่วไป ตามความจ าเปน็
แปลง ไมก้วาด ฯลฯ ค่าวัสดุ ตลอดปี

13 ต.ค. 63-ก.ย. 64 ค่าวัสดุ
วัสดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลื่น - - แผนงานบริหารงานทั่วไป 100,000         เฉพาะเจาะจง ๕-๓๐ วัน ขออนมุติัจัดหา
   - เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน เช่น น้ ามนัเบนซิน ดีเซล งานบริหารทั่วไป ตามความจ าเปน็
น้ ามนัเคร่ือง เปน็ต้น ค่าวัสดุ ตลอดปี

14 ต.ค. 63-ก.ย. 64 ค่าวัสดุ
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ - - แผนงานบริหารงานทั่วไป 5,000             เฉพาะเจาะจง ๕-๓๐ วัน ขออนมุติัจัดหา
   - เพื่อจ่ายเปน็ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ฟล์ิม ค่าล้าง อดัขยายรูป งานบริหารทั่วไป ตามความจ าเปน็
กระดาษเขียนโปสเตอร์ ปา้ยปดิประกาศหรือปา้ยโฆษณาเผยแพร่ เปน็ต้น ค่าวัสดุ ตลอดปี

หนา้ 3
ปริมาณ เงินงบประมาณ

ก าหนดสง่มอบ หมายเหตุรายการ



ล าดับ ระยะเวลา จดัซ้ือจดัจา้ง
ที่ ที่ต้องเริ่มจดัหา จ านวน หน่วย แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวนเงิน (บาท) โดยวิธี

15 ต.ค. 63-ก.ย. 64 ค่าวัสดุ
วัสดุคอมพิวเตอร์ - - แผนงานบริหารงานทั่วไป 30,000           เฉพาะเจาะจง ๕-๓๐ วัน ขออนมุติัจัดหา
   - เพื่อจ่ายเปน็ค่าวัสดุจัดซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ เช่น หมกึ แผ่นดิสก ์โปรแกรม งานบริหารทั่วไป ตามความจ าเปน็
และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกบัลคอมพวิเตอร์ ค่าวัสดุ ตลอดปี

16 ต.ค. 63-ก.ย. 64 ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว - - แผนงานบริหารงานทั่วไป 26,700           เฉพาะเจาะจง ๕-๓๐ วัน ขออนมุติัจัดหา
- จัดซ้ือเคร่ืองตัดหญ้า จ านวน 3 เคร่ืองๆ ละ 8,900บาท งานบริหารทั่วไป ตามความจ าเปน็

ค่าครุภณัฑ์ ตลอดปี

17 ต.ค. 63-ก.ย. 64 ค่าใชส้อย
รายจา่ยเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไมเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอ่ืน ๆ - - แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน 100,000         เฉพาะเจาะจง ๕-๓๐ วัน ขออนมุติัจัดหา
- โครงการพฒันาคุณภาพชีวิต งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกบัสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ตามความจ าเปน็

ค่าใช้สอย ตลอดปี

18 ต.ค. 63-ก.ย. 64 ค่าใชส้อย
รายจา่ยเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไมเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอ่ืน ๆ - - แผนงานการเกษตร 20,000           เฉพาะเจาะจง ๕-๓๐ วัน ขออนมุติัจัดหา
- ค่าใช้จ่ายตามโครงการที่ศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร ตามความจ าเปน็
ประจ าต าบลสร้างนกทา ค่าใช้สอย ตลอดปี

19 ต.ค. 63-ก.ย. 64 ค่าวัสดุ
วัสดุการเกษตร - - แผนงานการเกษตร 10,000           เฉพาะเจาะจง ๕-๓๐ วัน ขออนมุติัจัดหา
- เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือวัสดุการเกษตร เช่น พนัธุพ์ชื จอบ เสียม ฯลฯ เปน็ต้น งานส่งเสริมการเกษตร ตามความจ าเปน็

ค่าวัสดุ ตลอดปี

หนา้ 4

รายการ
ปริมาณ เงินงบประมาณ

ก าหนดสง่มอบ หมายเหตุ



ล าดับ ระยะเวลา จดัซ้ือจดัจา้ง
ที่ ที่ต้องเริ่มจดัหา จ านวน หน่วย แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวนเงิน (บาท) โดยวิธี

20 ต.ค. 63-ก.ย. 64 ค่าวัสดุ
วัสดุเครื่องดับเพลงิ - - แผนงานรักษาความสงบภายใน 5,000             เฉพาะเจาะจง ๕-๓๐ วัน ขออนมุติัจัดหา
   - เพื่อจ่ายเปน็ค่าผงเคมดัีบเพลิง งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกบัการรักษาความสงบภายใน ตามความจ าเปน็

ค่าวัสดุ ตลอดปี

หนา้ 5

รายการ
ปริมาณ เงินงบประมาณ

ก าหนดสง่มอบ หมายเหตุ


