
 
แผนการจัดหาพสัด ุปีงบประมาณ 2564 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลโปง่แดง อ าเภอขามทะเลสอ จงัหวดันครราชสมีา 
 

ล าดบั
ที ่

ช่วงเวลาทีต่อ้ง
เริม่จดัหา 

รายการ/จ านวน (หนว่ย) หนว่ยงาน
เจา้ของเงนิ 

เงนิงบประมาณ เงนินอกงบประมาณ วธิจีดัหา ก าหนดสง่มอบ 
(วัน) 

หมายเหต ุ
แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวน(บาท) ประเภท จ านวน (บาท) 

1 ต.ค.63-ก.ย.64 หมวดคา่ใชส้อย ส านักปลดั งานบริหารทั่วไป 1,833,000      

  -รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร ส านักปลดั งานบริหารทั่วไป 700,000   เฉพาะเจาะจง ภายใน 30 วัน  

  (1) ค่าจ้างเหมาบริการ         

  (2) ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบยีนต่างๆ         

 ต.ค.63-ก.ย.64 -รายจา่ยเกีย่วกบัการรบัรองและพธิกีาร ส านักปลดั งานบริหารทั่วไป 15,000   เฉพาะเจาะจง ภายใน 7 วัน  

  (1) ค่าเลีย้งรับรองในการต้อนรับบคุคล
หรือคณะบุคคล 

        

  (2) ค่าเลีย้งรับรองในการประชุมสภา
ท้องถิ่นหรือคณะกรรมการหรือ
คณะอนุกรรมการ ฯลฯ 

        

 ต.ค.63-ก.ย.64 
 

-รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการ
ทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ 

ส านักปลดั   งานบริหารทั่วไป 998,000   เฉพาะเจาะจง   

  (1) ค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธี   3,000   เฉพาะเจาะจง ภายใน 7 วัน  

  (2) ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง   500,000   เฉพาะเจาะจง ภายใน 7 วัน  

  (3) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ   60,000   เฉพาะเจาะจง ภายใน 7 วัน  

  (4) โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของคณะผู้บรหิารฯ 

  250,000   เฉพาะเจาะจง ภายใน 7 วัน  

  (5) โครงการอบต.โป่งแดง สญัจรเคลื่อนที่   10,000   เฉพาะเจาะจง ภายใน 7 วัน  

  (6) โครงการประชาคมหมู่บ้าน ต าบล   5,000   เฉพาะเจาะจง ภายใน 7 วัน  
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ล าดบั
ที ่

ช่วงเวลาที่
ตอ้งเริม่
จดัหา 

รายการ/จ านวน (หนว่ย) หนว่ยงาน
เจา้ของเงนิ 

เงนิงบประมาณ เงนินอกงบประมาณ วธิจีดัหา ก าหนดสง่มอบ 
(วัน) 

หมายเหต ุ
แผนงาน/งาน/

โครงการ 
จ านวน(บาท) ประเภท จ านวน (บาท) 

  (7) โครงการด าเนินการตามโครงการอันเป็น
แนวนโยบายของรัฐบาล 

  10,000   เฉพาะเจาะจง ภายใน 7 วัน  

  (8) ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและรักษาที่
สาธารณประโยชน์ 

  50,000   เฉพาะเจาะจง ภายใน 7 วัน  

  (9) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันคล้ายวันพระราช
สมภพพระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธิเบศรฯ/วัน
ชาติและวันพ่อแห่งชาต ิ

  10,000   เฉพาะเจาะจง ภายใน 7 วัน  

  (10) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจา้สริกิิติ์ฯ 

  10,000   เฉพาะเจาะจง ภายใน 7 วัน  

  (11) ค่าใช้จ่ายวนัเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณฯ 

  20,000   เฉพาะเจาะจง ภายใน 7 วัน  

  (12) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสวรรคต
พระสมเด็จพระปรมินทรฯ 

  10,000   เฉพาะเจาะจง ภายใน 7 วัน  

  (13) ค่าใช้จ่ายเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจา้สุทดิาฯ 

  10,000   เฉพาะเจาะจง ภายใน 7 วัน  

  (14) ค่าใช้จ่ายในโครงการเฉลิมพระเกียรติและ
สนับสนุนโครงการพระราชด าร ิ

  20,000   เฉพาะเจาะจง ภายใน 7 วัน  

  (15) ค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อน 

  10,000   เฉพาะเจาะจง ภายใน 7 วัน  

  (16) ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม   10,000   เฉพาะเจาะจง ภายใน 7 วัน  

  (17) ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมคณุธรรม จริยธรรม 
คณะผู้บริหารฯ 

  10,000   เฉพาะเจาะจง ภายใน 7 วัน  
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ล าดบั
ที ่

ช่วงเวลาทีต่อ้ง
เริม่จดัหา 

รายการ/จ านวน (หนว่ย) หนว่ยงาน
เจา้ของเงนิ 

เงนิงบประมาณ เงนินอกงบประมาณ วธิจีดัหา ก าหนดสง่มอบ 
(วัน) 

หมายเหต ุ
แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวน

(บาท) 
ประเภท จ านวน (บาท) 

2 ต.ค.63-ก.ย.64 หมวดคา่ใชส้อย กองคลัง งานบริหารงานคลัง 170,000      

  -รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร กองคลัง งานบริหารงานคลัง 40,000   เฉพาะเจาะจง ภายใน 30 วัน  

  (1) ค่าจ้างเหมาบริการ         

  (2) ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบยีนต่างๆ         

 ต.ค.63-ก.ย.64 
 

-รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการ
ทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ 

กองคลัง งานบริหารงานคลัง 90,000   เฉพาะเจาะจง   

  (1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ   80,000   เฉพาะเจาะจง ภายใน 7 วัน  

  (2) โครงการจัดท าแผนทีภ่าษีและ
ทะเบียนทรัพยส์ิน 

  10,000   เฉพาะเจาะจง ภายใน 7 วัน  

3 ต.ค.63-ก.ย.64 หมวดคา่ใชส้อย งานรักษาความ
สงบภายใน 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การรักษาความสงบภายใน 

90,000      

 ต.ค.63-ก.ย.64 
 

-รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการ
ทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ 

งานรักษาความ
สงบภายใน 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การรักษาความสงบภายใน 

   เฉพาะเจาะจง   

  (1) โครงการศูนย์ปฏิบตัิการร่วมปอ้งกัน
และลดอุบัติเหต ุ

  30,000   เฉพาะเจาะจง ภายใน 7 วัน  

  (2) โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบตัิการจิต
อาสาภัยพิบตัิประจ าอบต.โป่งแดง 

  60,000   เฉพาะเจาะจง ภายใน 30 วัน  
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ล าดบั
ที ่

ช่วงเวลาทีต่อ้ง
เริม่จดัหา 

รายการ/จ านวน (หนว่ย) หนว่ยงาน
เจา้ของเงนิ 

เงนิงบประมาณ เงนินอกงบประมาณ วธิจีดัหา ก าหนดสง่มอบ 
(วัน) 

หมายเหต ุ
แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวน

(บาท) 
ประเภท จ านวน (บาท) 

4 ต.ค.63-ก.ย.64 หมวดคา่ใชส้อย งานป้องกันภัยฝา่ย
พลเรือนและระงับ

อัคคีภัย 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การรักษาความสงบ

ภายใน 

40,000      

 ต.ค.63-ก.ย.64 
 

-รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการ
ทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ 

งานป้องกันภัยฝา่ย
พลเรือนและระงับ

อัคคีภัย 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การรักษาความสงบ

ภายใน 

40,000      

  (1) โครงการป้องกันและแก้ไขปญัหา 
ความเดือดร้อนของประชาชนจากเหตุภยั
แล้ง วาตภัย ภยัหนาว อุทกภัย อคัคีภัย
และไฟป่า 

  40,000   เฉพาะเจาะจง ภายใน 30 วัน  

5 ต.ค.63-ก.ย.64 หมวดคา่ใชส้อย กองการศึกษา งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา 

267,000      

  -รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึ่งบรกิาร กองการศึกษา งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา 

216,000   เฉพาะเจาะจง ภายใน 30 วัน  

  (1) ค่าจ้างเหมาบริการ         

  (2) ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบยีนต่างๆ         

  -รายจา่ยเกีย่วกบัการรบัรองและพธิกีาร กองการศึกษา งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา 

1,000   เฉพาะเจาะจง ภายใน 7 วัน  

  -รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการ
ทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ 

กองการศึกษา งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา 

40,000      

  (1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ   40,000   เฉพาะเจาะจง ภายใน 7 วัน  
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ล าดบั
ที ่

ช่วงเวลาทีต่อ้ง
เริม่จดัหา 

รายการ/จ านวน (หนว่ย) หนว่ยงาน
เจา้ของเงนิ 

เงนิงบประมาณ เงนินอกงบประมาณ วธิจีดัหา ก าหนดสง่มอบ 
(วัน) 

หมายเหต ุ
แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวน

(บาท) 
ประเภท จ านวน (บาท) 

6 ต.ค.63-ก.ย.64 หมวดคา่ใชส้อย งานระดับก่อนวยั
เรียนและ

ประถมศึกษา 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา 

295,090      

  -รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร   10,000   เฉพาะเจาะจง ภายใน 30 วัน  

  (1) ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ         

 ต.ค.63-ก.ย.64 -รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการ
ทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ 

งานระดับก่อนวยั
เรียนและ

ประถมศึกษา 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา 

285,090      

  (1) โครงการต้นกล้าความดตี าบลโป่งแดง   20,000   เฉพาะเจาะจง ภายใน 7 วัน  

  (2) โครงการป้องกันอุบัตเิหตุและส่งเสริม
สุขภาพอนามัยใน ศพด. อบต.โป่งแดง 

  10,000   เฉพาะเจาะจง ภายใน 7 วัน  

  (3) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน) 

  161,700   เฉพาะเจาะจง ภายใน 7 วัน  

  (4) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการ
สอน) 

  56,100   เฉพาะเจาะจง ภายใน 7 วัน  

  (5) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือ,อุปกรณ์
การเรยีน,ค่าเครื่องแบบนักเรียนฯ) 

  37,290   เฉพาะเจาะจง ภายใน 7 วัน  
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ล าดบั
ที ่

ช่วงเวลาทีต่อ้ง
เริม่จดัหา 

รายการ/จ านวน (หนว่ย) หนว่ยงาน
เจา้ของเงนิ 

เงนิงบประมาณ เงนินอกงบประมาณ วธิจีดัหา ก าหนดสง่มอบ 
(วัน) 

หมายเหต ุ
แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวน

(บาท) 
ประเภท จ านวน (บาท) 

 ต.ค.63-ก.ย.64 หมวดคา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง งานระดับก่อนวยั
เรียนและ

ประถมศึกษา 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา 

200,000      

 ต.ค.63-ก.ย.64 -คา่บ ารงุรกัษาและปรบัปรงุทีด่นิและ
สิง่กอ่สรา้ง 

งานระดับก่อนวยั
เรียนและ

ประถมศึกษา 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา 

      

  (1) โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.โป่งแดง 

  100,000   เฉพาะเจาะจง ภายใน 30 วัน  

  (2) โครงการก่อสร้างหลังคาสนามเด็กเล่น 
ศพด.อบต.โป่งแดง 

  100,000   เฉพาะเจาะจง ภายใน 30 วัน  

7 ต.ค.63-ก.ย.64 หมวดคา่ใชส้อย งานศึกษษไม่
ก าหนดระดับ 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา 

34,000      

 ต.ค.63-ก.ย.64 -รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการ
ทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ 

งานศึกษษไม่
ก าหนดระดับ 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา 

      

  (1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ   4,000   เฉพาะเจาะจง ภายใน 7 วัน  

  (2) โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ   10,000   เฉพาะเจาะจง ภายใน 7 วัน  

  (3) โครงการจัดกิจกรรมคณุธรรม 
จริยธรรม 

  20,000   เฉพาะเจาะจง ภายใน 7 วัน  

 
 
 



 
แผนการจัดหาพสัด ุปีงบประมาณ 2564 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลโปง่แดง อ าเภอขามทะเลสอ จงัหวัดนครราชสมีา 
 

ล าดบั
ที ่

ช่วงเวลาทีต่อ้ง
เริม่จดัหา 

รายการ/จ านวน (หนว่ย) หนว่ยงาน
เจา้ของเงนิ 

เงนิงบประมาณ เงนินอกงบประมาณ วธิจีดัหา ก าหนดสง่มอบ 
(วัน) 

หมายเหต ุ
แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวน

(บาท) 
ประเภท จ านวน (บาท) 

8 ต.ค.63-ก.ย.64 หมวดคา่ใชส้อย งานบริการ
สาธารณสุขและ

งานสาธารณสุขอื่น 

งานสาธารณสุข 190,000      

 ต.ค.63-ก.ย.64 -รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการ
ทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ 

งานระดับก่อนวยั
เรียนและ

ประถมศึกษา 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา 

190,000      

  (1) โครงการรณรงค์ควบคมุป้องกนัโรค
พิษสุนัขบ้าและแมว 

  40,000   เฉพาะเจาะจง ภายใน 7 วัน  

  (2) โครงการรณรงค์ควบคุมป้องกนัโรค
ไข้เลือดออก 

  100,000   เฉพาะเจาะจง ภายใน 7 วัน  

  (3) โครงการป้องกัน ควบคุมโรคตดิต่อ
และรักษาพยาบาล กรณตีิดเชื้อไวรัส  
โคโรน่า 2019 

  50,000   เฉพาะเจาะจง ภายใน 7 วัน  

9 ต.ค.63-ก.ย.64 หมวดคา่ใชส้อย งานสวัสดิการ
สังคมและสังคม

สงเคราะห์ 

งานสังคมสงเคราะห ์ 215,000      

 ต.ค.63-ก.ย.64 -รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการ
ทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ 

งานสวัสดิการ
สังคมและสังคม

สงเคราะห์ 

งานสังคมสงเคราะห ์ 215,000      

  (1) โครงการเสริมสร้างคณุภาพชีวติ
ผู้สูงอายุต าบลโป่งแดง 

  150,000   เฉพาะเจาะจง ภายใน 7 วัน  

  (2) โครงการเสริมสร้างคณุภาพชีวติผู้
พิการต าบลโป่งแดง 

  25,000   เฉพาะเจาะจง ภายใน 7 วัน  



 
แผนการจัดหาพสัด ุปีงบประมาณ 2564 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลโปง่แดง อ าเภอขามทะเลสอ จงัหวดันครราชสมีา 
 

ล าดบั
ที ่

ช่วงเวลาทีต่อ้ง
เริม่จดัหา 

รายการ/จ านวน (หนว่ย) หนว่ยงาน
เจา้ของเงนิ 

เงนิงบประมาณ เงนินอกงบประมาณ วธิจีดัหา ก าหนดสง่มอบ 
(วัน) 

หมายเหต ุ
แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวน

(บาท) 
ประเภท จ านวน (บาท) 

  (3) โครงการวันผู้สูงอายุประจ าต าบลโป่ง
แดง 

  40,000   เฉพาะเจาะจง ภายใน 7 วัน  

10 ต.ค.63-ก.ย.64 หมวดคา่ใชส้อย งานเคหะและ
ชุมชน 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน 

220,000      

  -รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร   40,000   เฉพาะเจาะจง ภายใน 30 วัน  

  (1) ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ         

  (2) ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบยีนต่างๆ         

 ต.ค.63-ก.ย.64 -รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการ
ทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ 

งานเคหะและ
ชุมชน 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน 

30,000      

  (1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ   30,000   เฉพาะเจาะจง ภายใน 7 วัน  

11 ต.ค.63-ก.ย.64 หมวดคา่ใชส้อย งานก าจัดขยะมูล
ฝอย 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน 

45,000      

 ต.ค.63-ก.ย.64 -รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการ
ทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ 

งานก าจัดขยะมูล
ฝอย 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน 

      

  (1) โครงการอนรุักษ์ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

  25,000   เฉพาะเจาะจง ภายใน 7 วัน  

  (2) โครงการก าจัดผักตบชวา   20,000   เฉพาะเจาะจง ภายใน 7 วัน  

 
 
 
 



 
แผนการจัดหาพสัด ุปีงบประมาณ 2564 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลโปง่แดง อ าเภอขามทะเลสอ จงัหวัดนครราชสมีา 
 

ล าดบั
ที ่

ช่วงเวลาทีต่อ้ง
เริม่จดัหา 

รายการ/จ านวน (หนว่ย) หนว่ยงาน
เจา้ของเงนิ 

เงนิงบประมาณ เงนินอกงบประมาณ วธิจีดัหา ก าหนดสง่มอบ 
(วัน) 

หมายเหต ุ
แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวน

(บาท) 
ประเภท จ านวน (บาท) 

12 ต.ค.63-ก.ย.64 หมวดคา่ใชส้อย งานสร้างความ
เข้มแข็งชุมชน 

งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน 

50,000      

 ต.ค.63-ก.ย.64 -รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการ
ทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ 

งานสร้างความ
เข้มแข็งชุมชน 

งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน 

50,000      

  (1) โครงการพัฒนาสตรีและครอบครัว
ต าบลโป่งแดง 

  10,000   เฉพาะเจาะจง ภายใน 30 วัน  

  (2) โครงการบริการจัดการครัวเรือน
ยากจนแบบบูรณาการ 

  10,000   เฉพาะเจาะจง ภายใน 7 วัน  

  (3) โครงการพัฒนารูปแบบการด าเนินการ
ป้องกันและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการ
บริโภคเครื่องดืม่แอลกอฮอลล์ของเยาวชน
ในพืน้ท่ีต าบลโป่งแดง 

  15,000   เฉพาะเจาะจง ภายใน 7 วัน  

  (4) โครงการเสริมสร้างสมรรถนะการ
ประสานงานเพื่อระดมทรัพยากรสง่เสริม
อนามัยเจรญิพันธ์ุฯ 

  15,000   เฉพาะเจาะจง ภายใน 7 วัน  

13 ต.ค.63-ก.ย.64 หมวดคา่ใชส้อย งานกีฬาและ
นันทนาการ 

งานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

152,000      

 ต.ค.63-ก.ย.64 -รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการ
ทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ 

งานกีฬาและ
นันทนาการ 

งานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

152,000      

 



 
แผนการจัดหาพสัด ุปีงบประมาณ 2564 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลโปง่แดง อ าเภอขามทะเลสอ จงัหวัดนครราชสมีา 
 

ล าดบั
ที ่

ช่วงเวลาทีต่อ้ง
เริม่จดัหา 

รายการ/จ านวน (หนว่ย) หนว่ยงาน
เจา้ของเงนิ 

เงนิงบประมาณ เงนินอกงบประมาณ วธิจีดัหา ก าหนดสง่มอบ 
(วัน) 

หมายเหต ุ
แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวน(บาท) ประเภท จ านวน (บาท) 

  (1) โครงการจัดการแข่งขันกีฬา   150,000   เฉพาะเจาะจง ภายใน 7 วัน  

  (2) โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าแข่งขัน   2,000   เฉพาะเจาะจง ภายใน 7 วัน  

14 ต.ค.63-ก.ย.64 หมวดคา่ใชส้อย งานศาสนา
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

งานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

70,000      

 ต.ค.63-ก.ย.64 -รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการ
ทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ 

งานศาสนา
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

งานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

70,000      

  (1) โครงการจัดกิจกรรมเข้าพรรษาประจ า
ต าบล 

  10,000   เฉพาะเจาะจง ภายใน 7 วัน  

  (2) โครงการจัดกิจกรรมออกพรรษา   40,000   เฉพาะเจาะจง ภายใน 7 วัน  

  (3) โครงการจัดงานประเพณลีอยกระทง   20,000   เฉพาะเจาะจง ภายใน 7 วัน  

15 ต.ค.63-ก.ย.64 หมวดคา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง กองช่าง 
 

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา 

3,4000,700      

  - คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณปูโภค         

  (1) โครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยสวน
หมากเช่ือมถนนบายพาส บ้านโนน หมู่2 

  328,500   เฉพาะเจาะจง ภายใน 90 วัน  

  (2) โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายโค้งนา
ตาหอม บ้านน้ าฉ่าหมู่ที่3 

  250,800   เฉพาะเจาะจง ภายใน 90 วัน  

 



 
แผนการจัดหาพสัด ุปีงบประมาณ 2564 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลโปง่แดง อ าเภอขามทะเลสอ จงัหวดันครราชสมีา 
 

ล าดบั
ที ่

ช่วงเวลาทีต่อ้ง
เริม่จดัหา 

รายการ/จ านวน (หนว่ย) หนว่ยงาน
เจา้ของเงนิ 

เงนิงบประมาณ เงนินอกงบประมาณ วธิจีดัหา ก าหนดสง่มอบ 
(วัน) 

หมายเหต ุ
แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวน(บาท) ประเภท จ านวน (บาท) 

  (3) โครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยไก่แก้ว
เชื่อมถนนบายพาส บ้านโกรกกระหาด 
หมู่4 

  498,000   เฉพาะเจาะจง ภายใน 90 วัน  

  (4) โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต สายโรงแป้ง-บ้านหนอง
ม่วง ถนนสหกรณ์นคิมขามทะเลสอ บ้าน
หองม่วง หมู่5 

  497,900   เฉพาะเจาะจง ภายใน 90 วัน  

  (5) โครงการก่อสร้างปรบัปรุงถนนหินคลุก
สายคลองนางหงษ์ถึงสะพานขาว บ้านโป่ง
แดง หมู่1 

  250,100   เฉพาะเจาะจง ภายใน 60 วัน  

  (6) โครงการก่อสร้างปรบัปรุงถนนหินคลุก
สายหนองรังถึงปากปลาคาบ บ้านน้ าฉ่า 
หมู่3 

  193,400   เฉพาะเจาะจง ภายใน 60 วัน  

  (7) โครงการก่อสร้างปรบัปรุงถนนหินคลุก
สายนาตาเพิ่ม แรมสูงเนิน ถึงทางแยก
บ้านละลมหม้อ บ้านน้ าฉ่า หมู่3 

  200,100   เฉพาะเจาะจง ภายใน 60 วัน  

  (8) โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกซอยนก
เอี้ยงเช่ือมถนนบายพาส บ้านโกรกกระ
หาด หมู่4 

  286,400   เฉพาะเจาะจง ภายใน 60 วัน  

  (9) โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกซอยตา
บิน บ้านโป่งสุริยา หมู่7 

  395,200   เฉพาะเจาะจง ภายใน 60 วัน  

 



 
แผนการจัดหาพสัด ุปีงบประมาณ 2564 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลโปง่แดง อ าเภอขามทะเลสอ จงัหวดันครราชสมีา 
 

ล าดบั
ที ่

ช่วงเวลาทีต่อ้ง
เริม่จดัหา 

รายการ/จ านวน (หนว่ย) หนว่ยงาน
เจา้ของเงนิ 

เงนิงบประมาณ เงนินอกงบประมาณ วธิจีดัหา ก าหนดสง่มอบ 
(วัน) 

หมายเหต ุ
แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวน(บาท) ประเภท จ านวน (บาท) 

  (10) โครงการก่อสร้างถนนหินคลกุสาย
โรงสูบถงึท านบพระ บ้านน้ าฉา่สายชล  
หมู่8  

  250,100   เฉพาะเจาะจง ภายใน 60 วัน  

  (11) โครงการก่อสร้างถนนดินสายนาน้อย
มาชนสายโคทอง บ้านโป่งบูรพา หมู่6 

  203,800   เฉพาะเจาะจง ภายใน 60 วัน  

  (12) โครงการก่อสร้างถนนดินสายหนอง
ไผ่ข้างบ่อปลาพี่แตน บ้านโป่งบูรพา หมู่6 

  46,400   เฉพาะเจาะจง ภายใน 60 วัน  

16 ต.ค.63-ก.ย.64 หมวดคา่ใชส้อย งานส่งเสริม
การเกษตร 

งานการเกษตร 40,000      

 ต.ค.63-ก.ย.64 -รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการ
ทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ 

งานส่งเสริม
การเกษตร 

งานการเกษตร 40,000      

  (1) โครงการหลักปรัชญาเศรษฐกจิ
พอเพียง ระดับครัวเรือน ชุมชนฯ 

  20,000   เฉพาะเจาะจง ภายใน 7 วัน  

  (2) โครงการเศรษฐกิจพอเพียง (เกษตรยัง
ชีพ) 

  20,000   เฉพาะเจาะจง ภายใน 7 วัน  

 
 
 
 
 

 



แผนการจัดหาพสัด ุปีงบประมาณ 2564 
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลโปง่แดง อ าเภอขามทะเลสอ จงัหวดันครราชสมีา 

ล าดบั
ที ่

ช่วงเวลาทีต่อ้ง
เริม่จดัหา 

รายการ/จ านวน (หนว่ย) หนว่ยงาน
เจา้ของเงนิ 

เงนิงบประมาณ เงนินอกงบประมาณ วธิจีดัหา ก าหนดสง่มอบ 
(วัน) 

หมายเหต ุ
แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวน(บาท) ประเภท จ านวน (บาท) 

 ต.ค.63-ก.ย.64 -คา่บ ารงุรกัษาและซอ่มแซม ส านักปลดั   งานบริหารทั่วไป 120,000   เฉพาะเจาะจง ภายใน 7 วัน  

   กองคลัง งานบริหารงานคลัง 40,000   เฉพาะเจาะจง ภายใน 7 วัน  

   กองการศึกษา งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา 

10,000   เฉพาะเจาะจง ภายใน 7 วัน  

   งานเคหะและ
ชุมชน 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน 

150,000   เฉพาะเจาะจง ภายใน 7 วัน  

17 ต.ค.63-ก.ย.64 หมวดคา่วสัด ุ         

 ต.ค.63-ก.ย.64 (1) วัสดุส านักงาน ส านักปลดั   งานบริหารทั่วไป 100,000   เฉพาะเจาะจง ภายใน 7 วัน  

   กองคลัง งานบริหารงานคลัง 60,000   เฉพาะเจาะจง ภายใน 7 วัน  

   กองการศึกษา งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา 

20,000   เฉพาะเจาะจง ภายใน 7 วัน  

   กองช่าง งานเคหะและชุมชน 30,000   เฉพาะเจาะจง ภายใน 7 วัน  

 ต.ค.63-ก.ย.64 (2) วัสดไุฟฟ้าและวิทย ุ ส านักปลดั งานบริหารทั่วไป 10,000   เฉพาะเจาะจง ภายใน 7 วัน  

   กองการศึกษา งานระดับก่อนวบัเรียน
และประถมศึกษา 

3,000   เฉพาะเจาะจง ภายใน 7 วัน  

   งานไฟฟ้าและ
ถนน 

งานไฟฟ้าและถนน 150,000   เฉพาะเจาะจง ภายใน 7 วัน  

 ต.ค.63-ก.ย.64 (3) วัสดุงานบ้านงานครัว ส านักปลดั งานบริหารทั่วไป 30,000   เฉพาะเจาะจง ภายใน 7 วัน  

   กองการศึกษา งานระดับก่อนวบัเรียน
และประถมศึกษา 

15,000   เฉพาะเจาะจง ภายใน 7 วัน  

 ต.ค.63-ก.ย.64 (4) วัสดุก่อสร้าง ส านักปลดั   งานบริหารทั่วไป 10,000   เฉพาะเจาะจง ภายใน 7 วัน  

   กองช่าง งานอุตสาหกรรมและการ
โยธา 

150,000   เฉพาะเจาะจง ภายใน 7 วัน  



 
แผนการจัดหาพสัด ุปีงบประมาณ 2564 
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ล าดบั
ที ่

ช่วงเวลาทีต่อ้ง
เริม่จดัหา 
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เงนิงบประมาณ เงนินอกงบประมาณ วธิจีดัหา ก าหนดสง่มอบ 
(วัน) 

หมายเหต ุ
แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวน(บาท) ประเภท จ านวน (บาท) 

 ต.ค.63-ก.ย.64 (5) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง ส านักปลดั   งานบริหารทั่วไป 30,000   เฉพาะเจาะจง ภายใน 7 วัน  

   กองคลัง งานบริหารงานคลัง 20,000   เฉพาะเจาะจง ภายใน 7 วัน  

 ต.ค.63-ก.ย.64 (6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ส านักปลดั   งานบริหารทั่วไป 200,000   เฉพาะเจาะจง ภายใน 7 วัน  

   กองคลัง งานบริหารงานคลัง 50,000   เฉพาะเจาะจง ภายใน 7 วัน  

 ต.ค.63-ก.ย.64 (7) วัสดุโฆษณาและเผยแพร ่ ส านักปลดั   งานบริหารทั่วไป 10,000   เฉพาะเจาะจง ภายใน 7 วัน  

   กองช่าง งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน 

5,000   เฉพาะเจาะจง ภายใน 7 วัน  

   กองคลัง งานบริหารงานคลัง 2,000   เฉพาะเจาะจง ภายใน 7 วัน  

 ต.ค.63-ก.ย.64 (8) วัสดุเครื่องแต่งกาย ส านักปลดั   งานบริหารทั่วไป 15,000   เฉพาะเจาะจง ภายใน 7 วัน  

 ต.ค.63-ก.ย.64 (9) วัสดุคอมพิวเตอร ์ ส านักปลดั   งานบริหารทั่วไป 44,000   เฉพาะเจาะจง ภายใน 7 วัน  

   กองคลัง งานบริหารงานคลัง 40,000   เฉพาะเจาะจง ภายใน 7 วัน  

   กองการศึกษา งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา 

30,000   เฉพาะเจาะจง ภายใน 7 วัน  

   กองช่าง งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน 

30,000   เฉพาะเจาะจง ภายใน 7 วัน  
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ล าดบั
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หมายเหต ุ
แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวน(บาท) ประเภท จ านวน (บาท) 

 ต.ค.63-ก.ย.64 คา่อาหารเสรมิ (นม) กองการศึกษา งานระดับก่อนวบัเรียน
และประถมศึกษา 

596,960      

  (1) ค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับ
โรงเรียนภายในต าบลโป่งแดง 

  536,640   เฉพาะเจาะจง ภายใน 30 วัน  

  (2) ค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โป่งแดง 

  60,320   เฉพาะเจาะจง ภายใน 30 วัน  

18 ต.ค.63-ก.ย.64 หมวดคา่ครภุณัฑ ์         

  (1) ครุภณัฑส์ านักงาน         

  -ตู้เก็บเอกสาร 2 บาน   20,000   เฉพาะเจาะจง ภายใน 7 วัน  

  (2) ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์         

  -เครื่องคอมพิวเตอร์ PC จ านวน 5 เครื่อง ส านักปลดั งานบริหารทั่วไป 150,000   เฉพาะเจาะจง ภายใน 7 วัน  

  -เครื่องคอมพิวเตอร์ PC จ านวน 1 เครื่อง กองคลัง งานบริหารงานคลัง 30,000   เฉพาะเจาะจง ภายใน 7 วัน  

  -เครื่องคอมพิวเตอร์ PC จ านวน 1 เครื่อง กองการศึกษา งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา 

30,000   เฉพาะเจาะจง ภายใน 7 วัน  

 
 
 
 
 
 


