
แบบ ผด.1
กําหนด

แผนงาน จํานวน ประเภท จํานวน วิธีจัดหา สงมอบ
งาน/โครงการ (บาท) (บาท) (วัน)

1 ต.ค. 55 - ก.ย. 56 รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ แผนงานบริหารงานท่ัวไป
งานบริหารงานท่ัวไป

250,000.00  -  - ตกลงราคา 15

2 ต.ค. 55 - ก.ย. 56 เลี้ยงรับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะ
บุคคล

แผนงานบริหารงานท่ัวไป
งานบริหารงานท่ัวไป

5,000.00  -  - ตกลงราคา 15

3 ต.ค. 55 - ก.ย. 56 เลี้ยงรับรองการประชุมสภา แผนงานบริหารงานท่ัวไป
งานบริหารงานท่ัวไป

25,000.00  -  - ตกลงราคา 15

4 ธ.ค. 55 - ก.ค.56 โครงการ  อบต. เคลื่อนท่ี แผนงานบริหารงานท่ัวไป
งานบริหารงานท่ัวไป

 - เงินอุดหนุนท่ัวไป 10,000.00 ตกลงราคา 15

5 มี.ค.56-มิ.ย.56 โครงการจัดทําแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.
2556-2559)

แผนงานสรางความเขมแข็ง
ของชุมชน  งานสงเสริม

และสนับสนุนความเขมแข็ง
ชุมชน

10,000.00  -  - ตกลงราคา 15

6 พ.ย.55-พ.ค.56 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพผูสูงอายุ แผนงานสรางความเขมแข็ง
ของชุมชน  งานสงเสริม

และสนับสนุนความเขมแข็ง
ชุมชน

 - เงินอุดหนุนท่ัวไป 70,000.00 ตกลงราคา 15

7 ม.ค.56-มิ.ย.56 การจัดแสดงและจําหนายผลิตภัณฑ ปรากฎในแผนงาน
การเกษตร งานสงเสริม

การเกษตร

 - เงินอุดหนุนท่ัวไป 40,000.00 ตกลงราคา 15

เงินนอกงบประมาณ
รายการ/จํานวน(หนวย)

แผนการจัดหาพัสดุประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2556
                              สํานักปลัด   องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย   อําเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา

เงินงบประมาณ
ลําดับ

ท่ี
หมายเหตุชวงเวลาท่ีตอง

เริ่มจัดหา



แบบ ผด.1
กําหนด

แผนงาน จํานวน ประเภท จํานวน วิธีจัดหา สงมอบ
งาน/โครงการ (บาท) (บาท) (วัน)

8 ก.ค.56-ก.ย.56 โครงการทองถ่ินไทยรวมใจภักดิ์รักษพ้ืนท่ีสี
เขียว แมท้ังประเทศปลูกตนไมถวาย 77 แสน
ตน

แผนงานการเกษตร  งาน
อนุรักษแหลงน้ําและปาไม

 - เงินอุดหนุนท่ัวไป 10,000.00 ตกลงราคา 15

9 ม.ค.56-พ.ค.56 การจัดกิจกรรมเขาคายคุณธรรม จริยธรรม
เยาวชน

แผนงานสรางความเข็มแข็ง
ของชุมชน  งานสงเสริม

และสนับสนุนความเข็มแข็ง
ชุมชน

 - เงินอุดหนุนท่ัวไป 60,000.00 ตกลงราคา 15

10 ต.ค. 55 - ก.ย. 56 รายจายเพ่ือบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน แผนงานบริหารงานท่ัวไป
งานบริหารท่ัวไป

30,000.00  -  - ตกลงราคา 15

11 ต.ค. 55 - ก.ย. 56 คาพวงมาลัย  ชอดอกไม  กระเชาดอกไม
และพวงมาลา

แผนงานบริหารงานท่ัวไป
งานบริหารท่ัวไป

2,000.00  -  - ตกลงราคา 15

12 ต.ค. 55 - ก.ย. 56 การเลือกตั้งท่ัวไป  หรือเลือกตั้งซอมสมาชิก
สภาองคการบริหารสวนตําบล

แผนงานบริหารงานท่ัวไป
งานบริหารท่ัวไป

 - เงินอุดหนุนท่ัวไป 100,000.00 ตกลงราคา 15

13 ต.ค. 55 - ก.ย. 56 วัสดุสํานักงาน แผนงานบริหารงานท่ัวไป
งานบริหารท่ัวไป

60,000.00  -  - ตกลงราคา 15

14 ต.ค. 55 - ก.ย. 56 วัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น แผนงานบริหารงานท่ัวไป
งานบริหารท่ัวไป

90,000.00  -  - ตกลงราคา 15

15 ต.ค. 55 - ก.ย. 56 วัสดุไฟฟาและวิทยุ แผนงานบริหารงานท่ัวไป
งานบริหารท่ัวไป

20,000.00  -  - ตกลงราคา 15

16 ต.ค. 55 - ก.ย. 56 วัสดุโฆษณาและเผยแพร แผนงานบริหารงานท่ัวไป
งานบริหารท่ัวไป

15,000.00  -  - ตกลงราคา 15

17 ต.ค. 55 - ก.ย. 56 วัสดุยานพาหนะและขนสง แผนงานบริหารงานท่ัวไป
งานบริหารท่ัวไป

10,000.00  -  - ตกลงราคา 15

ลําดับ
ท่ี

ชวงเวลาท่ีตอง
เริ่มจัดหา

รายการ/จํานวน(หนวย)
เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

หมายเหตุ



แบบ ผด.1
กําหนด

แผนงาน จํานวน ประเภท จํานวน วิธีจัดหา สงมอบ
งาน/โครงการ (บาท) (บาท) (วัน)

18 ต.ค. 55 - ก.ย. 56 วัสดุอุปกรณปองกันและรักษาโรคสัตวเลี้ยง แผนงานสาธารณสุข งาน
บริการสาธารณสุขและงาน

สาธารณสุขอ่ืน

25,000.00  -  - ตกลงราคา 15

19 ต.ค. 55 - ก.ย. 56 วัสดุคอมพิวเตอร แผนงานบริหารงานท่ัวไป
งานบริหารท่ัวไป

20,000.00  -  - ตกลงราคา 15

20 ต.ค. 55 - ก.ย. 56 คาจางท่ีปรึกษาซึ่งไมเก่ียวกับครุภัณฑหรือ
สิ่งกอสราง  หรือไมไดมาซึ่งครุภัณฑ  หรือ
สิ่งกอสราง

แผนงานบริหารงานท่ัวไป
งานบริหารท่ัวไป

 - เงินอุดหนุนท่ัวไป 20,000.00 ตกลงราคา 15

21 พ.ย.55-มิ.ย.56 จัดซื้อคอมพิวเตอร 1 ชุด แผนงานบริหารงานท่ัวไป
งานบริหารท่ัวไป

 - เงินอุดหนุนท่ัวไป 36,200.00 ตกลงราคา 15

22 พ.ย.55-มิ.ย.56 จัดซื้อเครื่องถายเอกสารระบบดิจิตอล 1 ชุด แผนงานบริหารงานท่ัวไป
งานบริหารท่ัวไป

 - เงินอุดหนุนท่ัวไป 100,000.00 ตกลงราคา 15

23 พ.ย.55-มิ.ย.56 จัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสารแบบ 2 บานประตู แผนงานบริหารงานท่ัวไป
งานบริหารท่ัวไป

 - เงินอุดหนุนท่ัวไป 8,400.00 ตกลงราคา 15

24 พ.ย.55-มิ.ย.56 จัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสารแบบ 4 ลิ้นชัก แผนงานบริหารงานท่ัวไป
งานบริหารท่ัวไป

 - เงินอุดหนุนท่ัวไป 4,500.00 ตกลงราคา 15

25 พ.ย.55-มิ.ย.56 จัดซื้อกรวยจราจร  จํานวน 20 ตัว แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน งานบริหารงาน

ท่ัวไปเก่ียวกับการรักษา
ความสงบภายใน

 - เงินอุดหนุนท่ัวไป 10,000.00 ตกลงราคา 15

26 พ.ย.55-มิ.ย.56 จัดซื้อชุดหยุดตรวจแบบกลองไฟ จํานวน 2 ชุด แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน งานบริหารงาน

ท่ัวไปเก่ียวกับการรักษา
ความสงบภายใน

 - เงินอุดหนุนท่ัวไป 22,000.00 ตกลงราคา 15

ลําดับ
ท่ี

ชวงเวลาท่ีตอง
เริ่มจัดหา

รายการ/จํานวน(หนวย)
เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

หมายเหตุ



แบบ ผด.1
กําหนด

แผนงาน จํานวน ประเภท จํานวน วิธีจัดหา สงมอบ
งาน/โครงการ (บาท) (บาท) (วัน)

1 ต.ค. 55 - ก.ย. 56 รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ แผนงานบริหารงานท่ัวไป
งานบริหารงานคลัง

50,000.00  -  - ตกลงราคา 15

2 ต.ค. 55 - ก.ย. 56 รายจายเพ่ือบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน แผนงานบริหารงานท่ัวไป
งานบริหารงานคลัง

10,000.00  -  - ตกลงราคา 15

3 ต.ค. 55 - ก.ย. 56 โครงการจัดทําแผนท่ีภาษี แผนงานบริหารงานท่ัวไป
งานบริหารงานคลัง

20,000.00  -  - ตกลงราคา 15

4 ต.ค. 55 - ก.ย. 56 วัสดุสํานักงาน แผนงานบริหารงานท่ัวไป
งานบริหารงานคลัง

50,000.00  -  - ตกลงราคา 15

5 ต.ค. 55 - ก.ย. 56 วัสดุงานบานน งานครัว แผนงานบริหารงานท่ัวไป
งานบริหารงานคลัง

15,000.00  -  - ตกลงราคา 15

6 ต.ค. 55 - ก.ย. 56 วัสดุคอมพิวเตอร แผนงานบริหารงานท่ัวไป
งานบริหารงานคลัง

20,000.00  -  - ตกลงราคา 15

7 ธ.ค. 55 - เม.ย.56 จัดซื้อถังตมน้ํารอน  จํานวน 1 ใบ แผนงานบริหารงานท่ัวไป
งานบริหารงานคลัง

 - เงินอุดหนุนท่ัวไป 5,000.00 ตกลงราคา 15

8 ธ.ค. 55 - เม.ย.56 จัดซื้อกลองถายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล แผนงานบริหารงานท่ัวไป
งานบริหารงานคลัง

 - เงินอุดหนุนท่ัวไป 15,600.00 ตกลงราคา 15

รายการ/จํานวน(หนวย)
เงินนอกงบประมาณเงินงบประมาณ

                        กองคลัง   องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย   อําเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา

ชวงเวลาท่ีตอง
เริ่มจัดหา

หมายเหตุ

แผนการจัดหาพัสดุประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2556

ลําดับ
ท่ี



แบบ ผด.1
กําหนด

แผนงาน จํานวน ประเภท จํานวน วิธีจัดหา สงมอบ
งาน/โครงการ (บาท) (บาท) (วัน)

1 ต.ค. 55 - ก.ย. 56 รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารงานท่ัวไป

เก่ียวกับเคหะและชุมชน

50,000.00  -  - ตกลงราคา 15

2 ต.ค. 55 - ก.ย. 56 รายจายเพ่ือบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารงานท่ัวไป

เก่ียวกับเคหะและชุมชน

200,000.00  -  - ตกลงราคา 15

3 ต.ค. 55 - ก.ย. 56 วัสดุสํานักงาน แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารงานท่ัวไป

เก่ียวกับเคหะและชุมชน

15,000.00  -  - ตกลงราคา 15

4 ต.ค. 55 - ก.ย. 56 วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารงานท่ัวไป

เก่ียวกับเคหะและชุมชน

 - เงินอุดหนุนท่ัวไป 50,000.00 ตกลงราคา 15

5 ต.ค. 55 - ก.ย. 56 วัสดุโฆษณาและเผยแพร แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารงานท่ัวไป

เก่ียวกับเคหะและชุมชน

3,000.00  -  - ตกลงราคา 15

6 ต.ค. 55 - ก.ย. 56 วัสดุกอสราง แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารงานท่ัวไป

เก่ียวกับเคหะและชุมชน

 - เงินอุดหนุนท่ัวไป 70,000.00 ตกลงราคา 15

7 ต.ค. 55 - ก.ย. 56 วัสดุคอมพิวเตอร แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารงานท่ัวไป

เก่ียวกับเคหะและชุมชน

15,000.00  -  - ตกลงราคา 15

หมายเหตุ

แผนการจัดหาพัสดุประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2556

ลําดับ
ท่ี

ชวงเวลาท่ีตอง
เริ่มจัดหา

รายการ/จํานวน(หนวย)

                              สวนโยธา   องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย   อําเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ



แบบ ผด.1
กําหนด

แผนงาน จํานวน ประเภท จํานวน วิธีจัดหา สงมอบ
งาน/โครงการ (บาท) (บาท) (วัน)

8 ต.ค. 55 - เม.ย. 56 จัดซื้อเครื่องตัดคอนกรีต  จํานวน 1 เครื่อง แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารงานท่ัวไป

เก่ียวกับเคหะและชุมชน

 - เงินอุดหนุนท่ัวไป 40660 ตกลงราคา

9 ม.ค. 56 - เม.ย. 56 โครงการกอสรางถนนดิน บริเวณบานนดอน
หวาย  หมูท่ี 14

แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟาถนน

 - เงินอุดหนุนท่ัวไป 379,420.00 สอบราคา 30

10 ม.ค. 56 - เม.ย. 56 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บริเวณบานนตําแย  หมูท่ี 3

แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟาถนน

 - เงินอุดหนุนท่ัวไป 131,070.00 สอบราคา 30

11 ม.ค. 56 - เม.ย. 56 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บริเวณบานนหนองแวง  หมูท่ี 4

แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟาถนน

 - เงินอุดหนุนท่ัวไป 204,060.00 สอบราคา 30

12  มี.ค. 56 - มิ.ย. 56 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บริเวณบานนโนนยูง  หมูท่ี 13

แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟาถนน

 - เงินอุดหนุนท่ัวไป 238,780.00 สอบราคา 30

13  มี.ค. 56 - มิ.ย. 56 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บริเวณบานหนองไมตาย หมูท่ี 8 (ชวงท่ี 1)

แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟาถนน

 - เงินอุดหนุนท่ัวไป 53,860.00 สอบราคา 30

14  มี.ค. 56 - มิ.ย. 56 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บริเวณบานหนองไมตาย หมูท่ี 8 (ชวงท่ี 2)

แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟาถนน

 - เงินอุดหนุนท่ัวไป 52,480.00 สอบราคา 30

15 ม.ค. 56 - เม.ย. 56 โครงการกอสรางถนนดิน บริเวณบานนโคก
สะอาด  หมูท่ี 9

แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟาถนน

 - เงินอุดหนุนท่ัวไป 69,100.00 สอบราคา 30

16  มี.ค. 56 - มิ.ย. 56 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บริเวณบานหนองคาย หมูท่ี 10 ถึง บานน
โนนกลาง  หมูท่ี 12

แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟาถนน

 - เงินอุดหนุนท่ัวไป 499,550.00 สอบราคา 30

เงินนอกงบประมาณ
หมายเหตุรายการ/จํานวน(หนวย)

เงินงบประมาณ
ลําดับ

ท่ี
ชวงเวลาท่ีตอง

เริ่มจัดหา



แบบ ผด.1
กําหนด

แผนงาน จํานวน ประเภท จํานวน วิธีจัดหา สงมอบ
งาน/โครงการ (บาท) (บาท) (วัน)

17 พ.ค. 56 - ส.ค. 56 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บริเวณบานหนองกวาง หมูท่ี 11

แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟาถนน

 - เงินอุดหนุนท่ัวไป 193,570.00 สอบราคา 30

18 พ.ค. 56 - ส.ค. 56 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บริเวณบานสําโรง หมูท่ี 1

แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟาถนน

 - เงินอุดหนุนท่ัวไป 144,440.00 สอบราคา 30

19 พ.ค. 56 - ส.ค. 56 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บริเวณบานทุงมน  หมูท่ี 2

แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟาถนน

 - เงินอุดหนุนท่ัวไป 343,490.00 สอบราคา 30

20 พ.ค. 56 - ส.ค. 56 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บริเวณบานดอนตะหนิน  หมูท่ี 5

แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟาถนน

 - เงินอุดหนุนท่ัวไป 217,820.00 สอบราคา 30

เงินนอกงบประมาณ
หมายเหตุรายการ/จํานวน(หนวย)

เงินงบประมาณ
ลําดับ

ท่ี
ชวงเวลาท่ีตอง

เริ่มจัดหา



แบบ ผด.1
กําหนด

แผนงาน จํานวน ประเภท จํานวน วิธีจัดหา สงมอบ
งาน/โครงการ (บาท) (บาท) (วัน)

1 ต.ค.55-ก.ย.56 รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ     แผนงานการศึกษา
งานบริหารงานท่ัวไป
เก่ียวกับการศึกษา

180,000.00  -  - ตกลงราคา
 ,สอบราคา

15-30

2 ต.ค.55-ก.ย.56 คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ     แผนงานการศึกษา
งานบริหารงานท่ัวไป
เก่ียวกับการศึกษา

10,000.00  -  - ตกลงราคา 15

3 ต.ค.55-ก.ย.56 คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมท่ีดินและ
สิ่งกอสราง

    แผนงานการศึกษา
งานบริหารงานท่ัวไป
เก่ียวกับการศึกษา

30,000.00  -  - ตกลงราคา 15

4  ม.ค.56 โครงการจัดการแขงขันกีฬาตานยาเสพติด
ประจําป พ.ศ. 2556

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ
 งานกีฬาและนันทนาการ

 - เงินอุดหนุนท่ัวไป 100,000.00 ตกลงราคา 15

5  ม.ค.56 โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ   ประจําป
พ.ศ. 2556

แผนงานการศึกษา    งาน
บริหารท่ัวไปเก่ียวกับ

การศึกษา

 - เงินอุดหนุนท่ัวไป 100,000.00 ตกลงราคา 15

6  เม.ย.56 โครงการรดน้ําขอพรผูสูงอายุเนื่องในเทศกาล
วันผูสูงอายุแหงชาติ  ปะจําป  พ.ศ. 2556

แผนงานสังคมสงเคราะห
งานสวัสดิการสังคมและ

สังคมสงเคราะห

 - เงินอุดหนุนท่ัวไป 70,000.00 ตกลงราคา 15

7  พ.ค.56 โครงการประเพณีบุญบั้งไฟ  ประจําป  พ.ศ.
2556

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ
งานศาสนาและวัฒนธรรม

ทองถ่ิน

 - เงินอุดหนุนท่ัวไป 100,000.00 ตกลงราคา 15

แผนการจัดหาพัสดุประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2556

ลําดับ
ท่ี

ชวงเวลาท่ีตอง
เริ่มจัดหา

รายการ/จํานวน(หนวย)

       สวนการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย   อําเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
หมายเหตุ



แบบ ผด.1
กําหนด

แผนงาน จํานวน ประเภท จํานวน วิธีจัดหา สงมอบ
งาน/โครงการ (บาท) (บาท) (วัน)

8  ก.ค.56 โครงการแหเทียนพรรษา ประจําป  พ.ศ.
2556

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ
งานศาสนาและวัฒนธรรม

ทองถ่ิน

 - เงินอุดหนุนท่ัวไป 30,000.00 ตกลงราคา 15

9 ต.ค.55-ก.ย.56 จางเหมาบริการประกอบอาหารกลางวัน
สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  องคการบริหาร
สวนตําบลหนองคาย  ท้ัง 2 แหง

    แผนงานการศึกษา
งานระดับกอนวัยเรียนและ

ประถมศึกษา

 - เงินอุดหนุนท่ัวไป 342,160.00 ตกลงราคา 15

10  ส.ค.56 โครงการจัดงานวันแมแหงชาติ   ประจําป
พ.ศ. 2556

  แผนงานการศึกษา   งาน
บริหารท่ัวไปเก่ียวกับ

การศึกษา

 - เงินอุดหนุนท่ัวไป 10,000.00 ตกลงราคา 15

11 พ.ค.-56 โครงการคุณหนูสุขภาพดี  ประจําป  พ.ศ.
2556

   แผนงานการศึกษา   งาน
ระดับกอนวัยเรียนและ

ประถมศึกษา

 - เงินอุดหนุนท่ัวไป 10,000.00 ตกลงราคา 15

12  มี.ค.56 โครงการบัณฑิตนอย  ประจําป พ.ศ. 2556    แผนงานการศึกษา   งาน
ระดับกอนวัยเรียนและ

ประถมศึกษา

 - เงินอุดหนุนท่ัวไป 10,000.00 ตกลงราคา 15

13 ต.ค.55-ก.ย.56 การจัดสงนักกีฬาเขารวมแขงขันในระดับตางๆ
  ประจําป  พ.ศ. 2556

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ
 งานกีฬาและนันทนาการ

 - เงินอุดหนุนท่ัวไป 20,000.00 ตกลงราคา 15

14 ต.ค.55-ก.ย.56 วัสดุสํานักงาน    แผนงานการศึกษา
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ

การศึกษา

30,000.00  -  - ตกลงราคา 15

เงินนอกงบประมาณ
หมายเหตุลําดับ

ท่ี
ชวงเวลาท่ีตอง

เริ่มจัดหา
รายการ/จํานวน(หนวย)

เงินงบประมาณ



แบบ ผด.1
กําหนด

แผนงาน จํานวน ประเภท จํานวน วิธีจัดหา สงมอบ
งาน/โครงการ (บาท) (บาท) (วัน)

15 ต.ค.55-ก.ย.56 วัสดุงานบานงานครัว    แผนงานการศึกษา
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ

การศึกษา

40,000.00  -  - ตกลงราคา 15

16 ต.ค.55-ก.ย.56 วัสดุไฟฟาและวิทยุ    แผนงานการศึกษา
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ

การศึกษา

3,000.00  -  - ตกลงราคา 15

17  พ.ย.55 วัสดุกีฬา แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

 - เงินอุดหนุนท่ัวไป 70,000.00 ตกลงราคา 15

18 ต.ค.55-ก.ย.56 วัสดุคอมพิวเตอร    แผนงานการศึกษา
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ

การศึกษา

8,000.00  -  - ตกลงราคา 15

19 ต.ค.55-ก.ย.56 วัสดุโฆษณาและเผยแพร    แผนงานการศึกษา
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ

การศึกษา

5,000.00  -  - ตกลงราคา 15

20 ต.ค.55-ก.ย.56 วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย    แผนงานการศึกษา
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ

การศึกษา

5,000.00  -  - ตกลงราคา 15

21 ต.ค.55-ก.ย.56 จัดซื้ออาหารเสริม(นม) สําหรับโรงเรียน
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน(สพฐ.)

   แผนงานการศึกษา
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ

การศึกษา

 - เงินอุดหนุนท่ัวไป 661,245.00 กรณีพิเศษ ทุกเดือน

ลําดับ
ท่ี

ชวงเวลาท่ีตอง
เริ่มจัดหา

รายการ/จํานวน(หนวย)
เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

หมายเหตุ



แบบ ผด.1
กําหนด

แผนงาน จํานวน ประเภท จํานวน วิธีจัดหา สงมอบ
งาน/โครงการ (บาท) (บาท) (วัน)

22 ต.ค.55-ก.ย.56 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) สําหรับศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก

   แผนงานการศึกษา
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ

การศึกษา

 - เงินอุดหนุนท่ัวไป 198,587.00 กรณีพิเศษ ทุกเดือน

23  ม.ค.56 ครุภัณฑคอมพิวเตอร     แผนงานการศึกษา
งานระดับกอนวัยเรียนและ

ประถมศึกษา

 - เงินอุดหนุนท่ัวไป 36,200.00 ตกลงราคา 15

ลําดับ
ท่ี

ชวงเวลาท่ีตอง
เริ่มจัดหา

รายการ/จํานวน(หนวย)
เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

หมายเหตุ


