แผนการจัดหาพัสดุ ประจาปีงบประมาณ 2561
ขององค์การบริหารส่วนตาบลเขาไพร อาเภอรัษฎา จังหวัดตรัง
ลาดับ
ที่

1

2

3

ช่วงเวลาที่ต้อง
เริ่มจัดหา

รายการ/จานวน (หน่วย)

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
ต.ค.60– ก.ย. 61 - ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้าง
เหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟูาค่าติดตั้งโทรศัพท์
ค่ารับวารสาร ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าจ้าง
เหมาเดินสายระบบแลน/Wifi เครือข่าย
อินเตอร์เน็ตภายในอาคารสานักงานอบต.
ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการดาเนินคดี
ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัยสถานที่
ราชการ ค่าจ้างเหมาทาความสะอาด ค่าจ้าง
เหมาบันทึกข้อมูล และค่าจ้างเหมาแรงงาน
อื่นๆ ที่จาเป็น
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
ต.ค.60– ก.ย. 61 - ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะ
บุคคล เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่า
ของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายที่
เกี่ยวเนื่องในการเลีย้ งรับรองรวมทั้งค่าบริการ
ด้วย และค่าใช้จ่ายอื่น ซึ่งจาเป็นต้องจ่ายที่
เกี่ยวกับการรับรองเพื่อเป็นค่ารับรองในการ
ต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคล ทีม่ านิเทศงาน
ตรวจงาน หรือเยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาดูงาน
ต.ค.60– ก.ย. 61 -ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือ
คณะกรรมการหรืออนุกรรมการทีไ่ ด้รับแต่งตั้ง
ตาม กม. หรือตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการ
ของกระทรวงมหาดไทยหรือการประชุม

หน่วยงาน
เจ้าของเงิน

เงินงบประมาณ
แผนงาน/งาน/ โครงการ

จานวน
(บาท)

เงินนอกงบประมาณ
ประเภท
จานวน
(บาท)

วิธีจัดหา

กาหนด หมายเหตุ
ส่งมอบ
(วัน)

สานักปลัด

บริหารงานทั่วไป

300,000

-

-

เฉพาะเจาะจง

5, 30

สานักปลัด

บริหารงานทั่วไป

25,000

-

-

เฉพาะเจาะจง

5

สานักปลัด

บริหารงานทั่วไป

5,000

-

-

เฉพาะเจาะจง

5

ระหว่าง อปท.กับ อปท.หรือ อปท.กับ
รัฐวิสาหกิจหรือเอกชน เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร
ค่าเครื่องดื่มต่างๆ

แผนการจัดหาพัสดุ ประจาปีงบประมาณ 2561
ขององค์การบริหารส่วนตาบลเขาไพร อาเภอรัษฎา จังหวัดตรัง
ลาดับ
ที่

ช่วงเวลาที่ต้อง
เริ่มจัดหา

4

ต.ค.60– ก.ย. 61

5

ต.ค.60– ก.ย. 61

6

ต.ค.60– ก.ย. 61

7

ต.ค.60– ก.ย. 61

รายการ/จานวน (หน่วย)

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
- กิจกรรมรัฐพิธีเพื่อจ่ายเป็นค่ามหรสพ ค่า
สถานที่ ค่าเต็นท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ที่จาเป็นและเกีย่ วเนื่องกับกิจกรรมฯ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
- ค่าใช้จ่ายโครงการวันท้องถิ่นไทย เพื่อจ่าย
เป็นค่าปูายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร
ค่าอาหารว่าง ค่าวิทยากร ค่าจัดสถานที่ ค่า
เต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จาเป็น
- โครงการสร้างทัศนคติและจิตสานึกที่ดีงามใน
การอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ เพือ่ จ่ายเป็นค่า
จัดประชุม ชี้แจง การอบรม เพื่อสร้างความ
สมานฉันท์โดยจ่ายเป็นค่าเช่าเต็นท์ ค่าเช่า
เครื่องเสียง ค่าอาหาร อาหารว่าง ค่าวิทยากร
ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จาเป็น
- ค่าใช้จ่ายเป็นค่าสินไหม เพื่อจ่ายเป็นค่า
สินไหมทดแทนประกันรถยนต์หรือรถจักรยาน
ยนต์ตามกฎหมายค่าเสียหาย

หน่วยงาน
เจ้าของเงิน

เงินงบประมาณ
แผนงาน/งาน/ โครงการ

จานวน
(บาท)

เงินนอกงบประมาณ
ประเภท
จานวน
(บาท)

วิธีจัดหา

เฉพาะเจาะจง

กาหนด หมายเหตุ
ส่งมอบ
(วัน)

สานักปลัด

บริหารงานทั่วไป

50,000

-

-

สานักปลัด

บริหารงานทั่วไป

10,000

-

-

สานักปลัด

บริหารงานทั่วไป

20,000

-

-

เฉพาะเจาะจง

5

สานักปลัด

บริหารงานทั่วไป

10,000

-

-

เฉพาะเจาะจง

5

เฉพาะเจาะจง

5

5

8

9

ต.ค.60– ก.ย. 61 - ค่าประกันรถยนต์ส่วนกลาง เพือ่ จ่ายเป็นค่า
จัดทาประกันรถยนต์ส่วนกลางของ อบต.เขา
ไพร
ต.ค.60– ก.ย. 61 - โครงการ อบต.สัญจรพบประชาชน เพื่อจ่าย
เป็นค่าส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การบริหารงานของ อปท. ตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อนาข้อมูลมาจัดทา
แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีค่าใช้จ่ายเป็น
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จาเป็น

สานักปลัด

บริหารงานทั่วไป

13,500

-

-

5
เฉพาะเจาะจง

สานักปลัด

บริหารงานทั่วไป

23,000

-

-

เฉพาะเจาะจง

5

แผนการจัดหาพัสดุ ประจาปีงบประมาณ 2561
ขององค์การบริหารส่วนตาบลเขาไพร อาเภอรัษฎา จังหวัดตรัง
ลาดับ
ที่

10

11

12

ช่วงเวลาที่ต้อง
เริ่มจัดหา

รายการ/จานวน (หน่วย)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ต.ค.60– ก.ย. 61 - โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต./
นายก อบต.เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสาหรับการ
เลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต.ค.60– ก.ย. 61 - โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ ัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพ
ยวรางกูร เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร
ต.ค.60– ก.ย. 61 - โครงการจัดทาชุมชนปลอดขยะ เพื่อจ่ายเป็น
ค่าอาหาร/อาหารว่าง ค่าวิทยากร ค่าเช่า
เต็นท์ ค่าจัดสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่าย
อื่นๆที่จาเป็นและเกี่ยวเนื่อง

หน่วยงาน
เจ้าของเงิน

เงินงบประมาณ
แผนงาน/งาน/ โครงการ

จานวน
(บาท)

เงินนอกงบประมาณ
ประเภท
จานวน
(บาท)

วิธีจัดหา

กาหนด หมายเหตุ
ส่งมอบ
(วัน)

สานักปลัด

บริหารงานทั่วไป

250,000

-

-

เฉพาะเจาะจง

5

สานักปลัด

บริหารงานทั่วไป

60,000

-

-

เฉพาะเจาะจง

5

สานักปลัด

บริหารงานทั่วไป

50,000

-

-

เฉพาะเจาะจง

5

13

14

15

ต.ค.60– ก.ย. 61 - โครงการจัดบริการหรือปรับปรุงห้องสุขา
สาธารณะเพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างแรงงานจัดบริการ
ปรับปรุงห้องสุขาสาธารณะ หรือจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์ที่จาเป็น และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่
เกี่ยวเนื่อง
ต.ค.60– ก.ย. 61 - โครงการเฉลิมพระเกียรติปกปูองสถาบัน
สาคัญของชาติ เพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรมอัน
พิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร/อาหารว่าง ค่าวัสดุ
อุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จาเป็น
ต.ค.60– ก.ย. 61 - โครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยว
เพื่อจ่ายเป็นค่าสารวจสถานที่ท่องเที่ยว ค่า
จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบ โดยจ่าย
เป็นค่าจ้างเหมาจัดทาสื่อต่างๆ ค่าอาหาร
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จาเป็น และเกี่ยวเนื่อง

สานักปลัด

บริหารงานทั่วไป

5,000

-

-

เฉพาะเจาะจง

5

สานักปลัด

บริหารงานทั่วไป

20,000

-

-

เฉพาะเจาะจง

5

สานักปลัด

บริหารงานทั่วไป

15,000

-

-

เฉพาะเจาะจง

5

แผนการจัดหาพัสดุ ประจาปีงบประมาณ 2561
ขององค์การบริหารส่วนตาบลเขาไพร อาเภอรัษฎา จังหวัดตรัง
ลาดับ
ที่

16

17

ช่วงเวลาที่ต้อง
เริ่มจัดหา

รายการ/จานวน (หน่วย)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ต.ค.60– ก.ย. 61 - โครงการฝึกอบรมคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อ
จ่ายเป็นค่าอาหาร/อาหารว่าง ค่าวิทยากร
ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จาเป็นและ
เกี่ยวเนื่อง
ม.ค.61– ก.ย. 61 - โครงการฝึกอบรม เพิ่มประสิทธิภาพพัฒนา
บุคลากรองค์การบริหารส่วนตาบลเขาไพร เพื่อ

หน่วยงาน
เจ้าของเงิน

เงินงบประมาณ
แผนงาน/งาน/ โครงการ

จานวน
(บาท)

เงินนอกงบประมาณ
ประเภท
จานวน
(บาท)

วิธีจัดหา

กาหนด หมายเหตุ
ส่งมอบ
(วัน)

สานักปลัด

บริหารงานทั่วไป

20,000

-

-

เฉพาะเจาะจง

5

สานักปลัด

บริหารงานทั่วไป

85,000

-

-

เฉพาะเจาะจง

5

18

จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม/ให้ความรู้
เพิ่มประสิทธิภาพพัฒนาบุคลากร และส่งเสริม
การมีคณ
ุ ธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงานให้แก่
บุคลากร อบต.เขาไพร โดยจ่ายเป็นค่าเช่า
สถานที่ ค่าวิทยากร ค่าอาหารอาหารว่างค่าที่
พัก ค่าวัสดุอุปกรณ์และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
พ.ย.60– ก.ย. 61 - โครงการฝึกอบรม และศึกษาดูงานเพิ่มพูน
ประสิทธิภาพเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อจ่าย
เป็นค่า เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการให้ความรู/้
อบรม ของ อบต.เขาไพร ผู้นาชุมชน ผู้แทน
กลุ่มองค์กรชุมชนต่างๆ เพื่อพัฒนาท้องถิ่น การ
ทางานเป็นทีม เพิ่มประสิทธิภาพและเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งในการบริหารจัดการองค์กร/
ท้องถิ่น โดยบูรณาการทางานกันระหว่าง
บุคลากร อบต.เขาไพร กับกลุ่มองค์กรต่างๆ
โดย อบต.เป็นผู้จดั ทาโครงการเองทั้งในสถานที่
และนอกสถานที่ โดยจ่ายเป็นค่าวิทยากร ค่า
พาหนะ ค่าอาหาร ค่าทีพ่ ัก และอืน่ ๆที่จาเป็น

สานักปลัด

บริหารงานทั่วไป

280,000

-

-

เฉพาะเจาะจง

5

แผนการจัดหาพัสดุ ประจาปีงบประมาณ 2561
ขององค์การบริหารส่วนตาบลเขาไพร อาเภอรัษฎา จังหวัดตรัง
ลาดับ
ที่

ช่วงเวลาที่ต้อง
เริ่มจัดหา

รายการ/จานวน (หน่วย)

หน่วยงาน
เจ้าของเงิน

เงินงบประมาณ
แผนงาน/งาน/ โครงการ

จานวน
(บาท)

เงินนอกงบประมาณ
ประเภท
จานวน
(บาท)

วิธีจัดหา

กาหนด หมายเหตุ
ส่งมอบ
(วัน)

19

ธ.ค.60– ก.ย. 61

20

ธ.ค.60– ก.ย. 61

21

ต.ค.60– ก.ย. 61

22

ต.ค.60– ก.ย. 61

23

ต.ค.60– ก.ย. 61

24

ต.ค.60– ก.ย. 61

25

ต.ค.60– ก.ย. 61

26

ต.ค.60– ก.ย. 61

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
- โครงการอบรม ศึกษาดูงานการจัดการขยะ
โดยชุมชนที่ยั่งยืน เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมารถ
ค่าอาหาร/อาหารว่าง ค่าปูายไวนิล ค่าที่พัก
ค่าเอกสาร ค่าของทีส่ มนาคุณ ค่าวัสดุอุปกรณ์
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จาเป็นและเกี่ยวเนื่อง
- โครงการอบรมให้ความรู้การจัดการน้าเสีย
ให้แก่ประชาชน เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร/อาหาร
ว่าง ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จาเป็น
และเกี่ยวเนื่อง
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
- ค่าซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
ค่าวัสดุ
- วัสดุสานักงาน จัดซื้อเก้าอี้ต่างๆ กระดาษ น้า
ดื่ม สาหรับบริการประชาชน
- วัสดุไฟฟูาและวิทยุ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
หลอดไฟ สายไฟฟูา ฯลฯ
- วัสดุงานบ้านงานครัว จัดซื้อไม้กวาด แปรง
แก้วน้า จานรอง ฯลฯ
- วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จัดซือ้ แบตเตอร์รี่
ยางนอก ยางใน สายไมล์ เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ
- วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จัดซื้อน้ามันเบนซิน
น้ามันเครื่องสาหรับรถยนต์ส่วนกลางของ อบต.

สานักปลัด

บริหารงานทั่วไป

40,000

-

-

เฉพาะเจาะจง

5

สานักปลัด

บริหารงานทั่วไป

5,000

-

-

เฉพาะเจาะจง

5

สานักปลัด

บริหารงานทั่วไป

80,000

-

-

เฉพาะเจาะจง

5

สานักปลัด

บริหารงานทั่วไป

70,000

-

-

เฉพาะเจาะจง

5

สานักปลัด

บริหารงานทั่วไป

10,000

-

-

เฉพาะเจาะจง

5

สานักปลัด

บริหารงานทั่วไป

10,000

-

-

เฉพาะเจาะจง

5

สานักปลัด

บริหารงานทั่วไป

20,000

-

-

เฉพาะเจาะจง

5

สานักปลัด

บริหารงานทั่วไป

80,000

-

-

เฉพาะเจาะจง

5

แผนการจัดหาพัสดุ ประจาปีงบประมาณ 2561

ขององค์การบริหารส่วนตาบลเขาไพร อาเภอรัษฎา จังหวัดตรัง
ลาดับ
ที่
27

28

29

30
31

32

33

34

ช่วงเวลาที่ต้อง
เริ่มจัดหา

รายการ/จานวน (หน่วย)

ต.ค.60– ก.ย. 61 - วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จัดซื้อวัสดุที่มีความ
จาเป็นต้องจัดหาเพื่อใช้ในราชการวัสดุ
คอมพิวเตอร์ และอื่นๆที่จาเป็นและเกี่ยวข้อง
ต.ค.60– ก.ย. 61 - วัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
อุปกรณ์บันทึกข้อมูล External Hdd 500 GB
ตลับผงหมึก สาหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์
เมนบอร์ด เมมโมรี่ชิป และอื่นๆ ทีจ่ าเป็น
ต.ค.60– ก.ย. 61 -วัสดุอื่น
เพื่อจ่ายเปูนค่าวัสดุอื่น ที่ไม่สามารถจัดเข้
ลักษณะวัสดุแต่ละประเภท
ค่าสาธารณูปโภค
ต.ค.60– ก.ย. 61 - ค่าไฟฟูา
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟูาสานักงาน
ต.ค.60– ก.ย. 61 - ค่าบริการโทรศัพท์
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโทรศัพท์พื้นฐาน ค่า
โทรศัพท์เคลื่อนที่ ค่า Simcard
ต.ค.60– ก.ย. 61 - ค่าบริการไปรษณีย์
เพื่อจ่ายเป็นไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตรา
ไปรษณียากร ค่าธรรมเนียมการโอนเงินใน
ระบบบริหารการเงินการคลัง ภาครัฐแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
ค่าครุภัณฑ์
ธ.ค.60– ก.ย. 61 ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน
- เก้าอี้ทางานมีพนักพิงสูง จานวน 1 ตัว (ราคา
ตามท้องตลาด)
ตู้บานเลื่อนกระจก
ธ.ค.60– ก.ย. 61 -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารชนิดบาน

หน่วยงาน
เจ้าของเงิน

เงินงบประมาณ
แผนงาน/งาน/ โครงการ

เงินนอกงบประมาณ
ประเภท
จานวน
(บาท)
-

วิธีจัดหา

กาหนด หมายเหตุ
ส่งมอบ
(วัน)
5

สานักปลัด

บริหารงานทั่วไป

จานวน
(บาท)
20,000

สานักปลัด

บริหารงานทั่วไป

70,000

-

-

เฉพาะเจาะจง

5

สานักปลัด

บริหารงานทั่วไป

20,000

-

-

เฉพาะเจาะจง

5

สานักปลัด

บริหารงานทั่วไป

120,000

-

-

เฉพาะเจาะจง

5

สานักปลัด

บริหารงานทั่วไป

10,000

-

-

เฉพาะเจาะจง

5

สานักปลัด

บริหารงานทั่วไป

5,000

-

-

เฉพาะเจาะจง

5

สานักปลัด

บริหารงานทั่วไป

4,000

-

-

เฉพาะเจาะจง

5

สานักปลัด

บริหารงานทั่วไป

10,000

-

-

เฉพาะเจาะจง

5

เฉพาะเจาะจง

เลื่อนจานวน 1 ตัว (ตามราคา

แผนการจัดหาพัสดุ ประจาปีงบประมาณ 2561
ขององค์การบริหารส่วนตาบลเขาไพร อาเภอรัษฎา จังหวัดตรัง
ลาดับ
ที่

ช่วงเวลาที่ต้อง
เริ่มจัดหา

35

ม.ค.60– ก.ย. 61

36

ต.ค.60– ก.ย. 61

37

ต.ค.60– ก.ย. 61

รายการ/จานวน (หน่วย)

รายจ่ายอื่น
- ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมิน
ผลหรือพัฒนาระบบต่างๆ ซึ่งไม่ใช่เพื่อการ
จัดหาหรือปรับปรุงครุภณ
ั ฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
-เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม ค่าถ่ายเอกสาร
ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ เช่นค่าจ้างเหมา
จัดเก็บค่าน้าประปา ค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง
โปรแกรมค่าน้าประปาหรือค่าขยะ ค่าติดตั้ง
ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ระบบแลน/
Wifi ภายในสานักงาน อบต.เขาไพร และ
อื่นๆ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่
ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
- โครงการจัดทาปูายประชาสัมพันธ์ต่างๆ
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทาปูาย
ประชาสัมพันธ์ต่างๆการจัดเก็บภาษีต่างๆ
เช่น ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีต่างๆ
ของ อบต. และงานบริการประชาชนที่

หน่วยงาน
เจ้าของเงิน

เงินงบประมาณ
แผนงาน/งาน/ โครงการ

จานวน
(บาท)

เงินนอกงบประมาณ
ประเภท
จานวน
(บาท)

วิธีจัดหา

กาหนด
ส่งมอบ
(วัน)

สานักปลัด

บริหารงานทั่วไป

30,000

-

-

เฉพาะเจาะจง

5

กองคลัง

บริหารงานทั่วไป

177,000

-

-

เฉพาะเจาะจง

5

กองคลัง

บริหารงานทั่วไป

10,000

-

-

เฉพาะเจาะจง

5

หมายเหตุ

เกี่ยวข้อง

แผนการจัดหาพัสดุ ประจาปีงบประมาณ 2561
ขององค์การบริหารส่วนตาบลเขาไพร อาเภอรัษฎา จังหวัดตรัง
ลาดับ
ที่

ช่วงเวลาที่ต้อง
เริ่มจัดหา

รายการ/จานวน (หน่วย)

หน่วยงาน
เจ้าของเงิน

เงินงบประมาณ
แผนงาน/งาน/ โครงการ

จานวน
(บาท)

เงินนอกงบประมาณ
ประเภท
จานวน
(บาท)

วิธีจัดหา

กาหนด
ส่งมอบ
(วัน)

หมายเหตุ

38

ต.ค.60– ก.ย. 61

39

ธ.ค.60– ก.ย. 61

40

ม.ค.61– ก.ย. 61

41

ต.ค.60– ก.ย. 61

42

ต.ค.60– ก.ย. 61

43

ต.ค.60– ก.ย. 61

44

ต.ค.60– ก.ย. 61

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่
ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
- โครงการชาระภาษีดีเด่น ของ อบต.
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการชาระภาษี
ดีเด่นของ อบต.
- โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน ของ อบต.
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุง
แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ของ
อบต.
- โครงการสนับสนุนการดาเนินการจัดทา
ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-laas)ค่าจัด
-ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบารุงรักษา
ทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
ค่าวัสดุ
- วัสดุสานักงาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกระดาษ แฟูมแบบ
พิมพ์ สมุดบัญชี ตรายาง กระดาษคาร์บอน
- วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อยางนอก ยางใน ฯลฯ
- วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
เพื่อเป็นค่าจัดซื้อน้ามันดีเซล น้ามันเบนซิน
น้ามันเครื่อง สาหรับรถจักรยานยนต์ของ
อบต.

กองคลัง

บริหารงานทั่วไป

10,000

-

-

เฉพาะเจาะจง

5

กองคลัง

บริหารงานทั่วไป

35,000

-

-

เฉพาะเจาะจง

5

กองคลัง

บริหารงานทั่วไป

10,000

-

-

เฉพาะเจาะจง

5

กองคลัง

บริหารงานทั่วไป

25,000

-

-

เฉพาะเจาะจง

5

กองคลัง

บริหารงานทั่วไป

40,000

-

-

เฉพาะเจาะจง

5

กองคลัง

บริหารงานทั่วไป

5,000

-

-

เฉพาะเจาะจง

5

กองคลัง

บริหารงานทั่วไป

10,000

-

-

เฉพาะเจาะจง

5

แผนการจัดหาพัสดุ ประจาปีงบประมาณ 2561

ขององค์การบริหารส่วนตาบลเขาไพร อาเภอรัษฎา จังหวัดตรัง
ลาดับ
ที่

ช่วงเวลาที่ต้อง
เริ่มจัดหา

รายการ/จานวน (หน่วย)

45

ต.ค.60-ก.ย.61

46

ต.ค.60– ก.ย. 61

47

ต.ค.60– ก.ย. 61

48

ต.ค.60– ก.ย. 61

49

ต.ค.60.– ก.ย. 61

50

ธ.ค.60.– ก.ย. 61

- วัสดุคอมพิวเตอร์
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์บันทึกข้อมูล
ตลับผงหมึก สาหรับเครื่อง พิมพ์แบบ
เลเซอร์ เมนบอร์ด เมมโมรี่ชิป ฯลฯ
-วัสดุอื่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื่อวัสดุที่มีความ
จาเป็นต้องใช้ในราชการ
ค่าสาธารณูปโภค
-ค่าบริการโทรศัพท์
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พื้นฐาน ค่า
โทรศัพท์เคลื่อนที่ ฯลฯ
-ค่าบริการไปรษณีย์
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวง
ตราไปรษณียากร ค่าธรรมเนียมในการโอน
เงินต่างๆที่มีความจาเป็นต้องใช้ในราชการ
-ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรภาพ(โทรสาร)ค่าสื่อสาร
ผ่านดาวเทียมค่าใช้จ่ายเกีย่ วกับระบบ
บริการสื่อสารข้อมูลอินเตอร์เน็ตและระบบ
เครือค่ายเพื่อรองรับการใช้ระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศต่างๆ
ฯลฯและอื่นๆ
ค่าครุภัณฑ์
ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน
-เก้าอี้ทางานมีพนักพิงสูง
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ทางานมีพนักพิง
สูง จานวน 1 ตัว (ราคาตามท้องตลาด)

หน่วยงาน
เจ้าของเงิน

เงินงบประมาณ
แผนงาน/งาน/ โครงการ

เงินนอกงบประมาณ
ประเภท
จานวน
(บาท)
-

เฉพาะเจาะจง

กาหนด
ส่งมอบ
(วัน)
5

-

เฉพาะเจาะจง

5

-

-

เฉพาะเจาะจง

5

15,000

-

-

เฉพาะเจาะจง

5

บริหารงานทั่วไป

80,000

-

-

เฉพาะเจาะจง

5

บริหารงานทั่วไป

4,000

-

-

เฉพาะเจาะจง

5

กองคลัง

บริหารงานทั่วไป

จานวน
(บาท)
40,000

กองคลัง

บริหารงานทั่วไป

5,000

-

กองคลัง

บริหารงานทั่วไป

7,200

กองคลัง

บริหารงานทั่วไป

กองคลัง

กองคลัง

วิธีจัดหา

หมายเหตุ

แผนการจัดหาพัสดุ ประจาปีงบประมาณ 2560
ขององค์การบริหารส่วนตาบลเขาไพร อาเภอรัษฎา จังหวัดตรัง
ลาดับ
ที่

ช่วงเวลาที่ต้อง
เริ่มจัดหา

รายการ/จานวน (หน่วย)

หน่วยงาน
เจ้าของเงิน

เงินงบประมาณ
แผนงาน/งาน/ โครงการ
จานวน (บาท)

เงินนอกงบประมาณ
ประเภท
จานวน

วิธีจัดหา

กาหนด
ส่งมอบ

หมายเหตุ

51

ธ.ค.60– ก.ย. 61

52

ธ.ค.60– ก.ย. 61

53

ธ.ค.60– ก.ย. 61

54

ธ.ค.60– ก.ย. 61

55

ธ.ค.60– ก.ย. 61

-ตู้เหล็กชนิด 2 บาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตูเ้ หล็ก ชนิด 2 บาน
จานวน 2 ตู้ (ราคาตามท้องตลาด
- ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก+บานทึบ
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตูเ้ หล็กบานเลื่อน
กระจก จานวน 1 ชุด และตูเ้ หล็กบานทึบ
จานวน 1 ชุด (ราคาตามท้องตลาด) ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์
- เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับประมวลผล
แบบที่ 1(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)
จานวน 1 ชุด
- เครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์ชนิด LED ขาวดา
ชนิด NETWORK C[[MUJ 1 (27หน้า/
นาที)
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์
ชนิด LED ขาวดา ชนิด NETWORK
C[[MUJ 1 (27หน้า/นาที)(ตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภณ
ั ฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจาปี 2560)
ค่าใช้สอย
-รายจ่ายเกีย่ วเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่
ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือ
เครื่องใช้สาหรับกูภ้ ัย เพื่อใช้เป็นค่าวัสดุ
อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ในการกู้ภัย กู้
ชีพ และอื่นๆ ที่จาเป็นเกี่ยวเนื่องกับการกู้
ชีพ

กองคลัง

บริหารงานทั่วไป

10,000

-

(บาท)
-

เฉพาะเจาะจง

(วัน)
5

กองคลัง

บริหารงานทั่วไป

10,000

-

-

เฉพาะเจาะจง

5

กองคลัง

บริหารงานทั่วไป

30,000

-

-

เฉพาะเจาะจง

5

กองคลัง

บริหารงานทั่วไป

7,900

-

-

เฉพาะเจาะจง

5

สานักปลัด

การรักษาความสงบภายใน

8,000

-

-

เฉพาะเจาะจง

5

แผนการจัดหาพัสดุ ประจาปีงบประมาณ 2561
ขององค์การบริหารส่วนตาบลเขาไพร อาเภอรัษฎา จังหวัดตรัง
ลาดับ
ที่
56

57

58

59

ช่วงเวลาที่ต้อง
เริ่มจัดหา

รายการ/จานวน (หน่วย)

ต.ค.60– ก.ย. 61 -โครงการปูองกันและลดอุบตั ิเหตุทางถนน
ช่วงเทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์และ
เทศกาลอื่นๆๆที่ราชการกาหนด
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทาปูายประชาสัมพันธ์
ค่าตอบแทนสาหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงาน
และอปพร.ค่าวัสดุอุปกรณ์คา่ จ้างเหมา
จัดทาปูายจราจรและเครื่องกั้นจราจร
เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการจราจรและ
ค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นและเกี่ยวเนือ่ ง
ต.ค.60– ก.ย. 61 - โครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร.
เพื่อจ่ายเป็นค่าวิทยากร ค่าเช่าเต็นท์ ค่า
เช่าเครื่องเสียง ค่าจัดสถานที่ ค่าเอกสาร
ค่ากระเป๋าสาหรับใส่เอกสาร ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ที่จาเป็นและเกี่ยวเนื่อง
ต.ค.60– ก.ย. 61 - โครงการอบรมปูองกันอัคคีภัยให้แก่
ประชาชนค่าวิทยากร ค่าเช่าเครื่องเสียง
ค่าเช่าเต็นท์ ค่าจัดสถานที่ ค่าเอกสาร
ค่าอาหาร/อาหารกลางวัน ค่าวัสดุอุปกรณ์
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จาเป็นและเกี่ยวเนื่อง
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
พ.ย.60– ก.ย. 61 - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมา
บริการต่างๆ เช่น ค่าจ้างเหมาครูพี่เลี้ยงเด็ก
จ้างทาความสะอาด ศพด.ค่าจ้างเหมา
แรงงานต่างๆ ค่าถ่ายเอกสาร เข้าปก เย็บ
เล่ม และอื่นๆ

หน่วยงาน
เจ้าของเงิน

เงินงบประมาณ
แผนงาน/งาน/ โครงการ

เงินนอกงบประมาณ
ประเภท
จานวน
(บาท)
-

สานักปลัด

การรักษาความสงบภายใน

จานวน
(บาท)
5,000

สานักปลัด

การรักษาความสงบภายใน

10,000

-

สานักปลัด

การรักษาความสงบภายใน

8,000

สานักปลัด

การศึกษา

300,000

วิธีจัดหา

เฉพาะเจาะจง

กาหนด
ส่งมอบ
(วัน)
5

-

เฉพาะเจาะจง

5

-

-

เฉพาะเจาะจง

5

-

-

เฉพาะเจาะจง

5

หมายเหตุ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฎิบัติราชการที่
ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

แผนการจัดหาพัสดุ ประจาปีงบประมาณ 2561
ขององค์การบริหารส่วนตาบลเขาไพร อาเภอรัษฎา จังหวัดตรัง
ลาดับ
ที่
60

61

62

63

ช่วงเวลาที่ต้อง
เริ่มจัดหา

รายการ/จานวน (หน่วย)

ก.พ.61– มี.ค. 61 - โครงการจัดแข่งกีฬาเด็ก ศูนย์พฒ
ั นาเด็ก
เล็ก
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการแข่งขันกีฬาเด็ก
ศพด. เช่น ค่าอุปกรณ์จดั การแข่งขัน ปูาย
ประชาสัมพันธ์ เครื่องเสียง ค่าจัดสถานที่
ค่าเงินรางวัล ค่ากรรมการ ค่าเต็นท์ ค่าเบี้ย
เลี้ยง และอื่นๆ ที่จาเป็น
ก.พ.61– มี.ค. 61 - โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานเด็ก
ปฐมวัย ค่าอุปกรณ์ในการจัดงาน ปูาย
ประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร/อาหารว่าง ค่า
เช่าเต็นท์ ค่าเช่าเก้าอี้ และค่าใช้จา่ ยอื่นๆที่
จาเป็น
เม.ย.61– พ.ค. 61 - โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัยด้วย
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ค่าอุปกรณ์ ค่าวิทยากร
ค่าอาหาร/อาหารว่าง และค่าใช้จา่ ยอื่นๆที่
จาเป็นและเกี่ยวเนื่อง
ส.ค.61
-โครงการมะลิน้อยร้อยดวงใจแม่
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าปูาย
ประชาสัมพันธ์ ค่าเต็นท์ ค่าเครื่องเสียง
ค่าอาหารว่าง และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จาเป็น

หน่วยงาน
เจ้าของเงิน

เงินงบประมาณ
แผนงาน/งาน/ โครงการ

เงินนอกงบประมาณ
ประเภท
จานวน
(บาท)
-

เฉพาะเจาะจง

กาหนด
ส่งมอบ
(วัน)
5

-

เฉพาะเจาะจง

5

-

-

เฉพาะเจาะจง

5

-

-

สานักปลัด

การศึกษา

จานวน
(บาท)
20,000

สานักปลัด

การศึกษา

5,000

-

สานักปลัด

การศึกษา

15,000

สานักปลัด

การศึกษา

15,000

วิธีจัดหา

เฉพาะเจาะจง

5

หมายเหตุ

64

ม.ค. 61

และเกี่ยวเนื่อง
- โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ
เพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
โดยจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน/ ค่าอาหาร
ว่าง ค่าของรางวัล ค่าปูายประชาสัมพันธ์
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จาเป็น และเกี่ยวเนื่อง

สานักปลัด

การศึกษา

20,000

-

-

เฉพาะเจาะจง

5

วิธีจัดหา

กาหนด
ส่งมอบ
(วัน)

แผนการจัดหาพัสดุ ประจาปีงบประมาณ 2561
ขององค์การบริหารส่วนตาบลเขาไพร อาเภอรัษฎา จังหวัดตรัง
ลาดับ
ที่

ช่วงเวลาที่ต้อง
เริ่มจัดหา

รายการ/จานวน (หน่วย)

หน่วยงาน
เจ้าของเงิน

เงินงบประมาณ
แผนงาน/งาน/ โครงการ

จานวน
(บาท)

เงินนอกงบประมาณ
ประเภท
จานวน
(บาท)

หมายเหตุ

65

66

67

68

ม.ค.61– ก.ย. 61 - โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรของ ศพด.
เพื่อจ่ายเป็น ค่าอาหาร/อาหารว่าง ค่าปูาย
ประชาสัมพันธ์ ค่าวิทยากร, ค่าเครื่องเสียง
วัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จาเป็น
พ.ย.60– ก.ย. 61 - โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย 1.เป็นค่าอาหาร
กลางวันสาหรับเด็กเล็ก ศพด. 2. ค่าจัดการ
เรียนการสอนสาหรับเด็กเล็ก ศพด.ศูนย์
สังกัด อบต.เขาไพร
ม.ค.61– ก.ย. 61 - โครงการหนูน้อยเรียนรูเ้ ศรษฐกิจพอเพียง
ศพด. สังกัด อบต.เขาไพร
เพื่อจ่ายค่าต้นกล้า ค่าดิน ค่า
ประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเดินระบบน้า ค่า
วิทยากร, ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่าย
อื่นๆที่จาเป็นและเกี่ยวเนื่อง
ม.ค.61– ก.พ. 61 - โครงการหนูน้อยเรียนรูส้ ู่โลกกว้าง ศพด.
สังกัด อบต.เขาไพร
เพื่อเป็นค่ากิจกรรมทัศนศึกษาโดยจ่ายเป็น
ค่าจ้างเหมารถ ค่าอาหาร/อาหารกลางวัน
ค่าวิทยากร, ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ที่จาเป็นเกีย่ วเนื่อง

สานักปลัด

การศึกษา

8,000

-

-

เฉพาะเจาะจง

5

สานักปลัด

การศึกษา

594,000

-

-

เฉพาะเจาะจง

5

สานักปลัด

การศึกษา

15,000

-

-

เฉพาะเจาะจง

5

สานักปลัด

การศึกษา

35,000

-

-

แผนการจัดหาพัสดุ ประจาปีงบประมาณ 2561

เฉพาะเจาะจง

5

ขององค์การบริหารส่วนตาบลเขาไพร อาเภอรัษฎา จังหวัดตรัง
ลาดับ
ที่

ช่วงเวลาที่ต้อง
เริ่มจัดหา

69

ต.ค.60– ก.ย. 61

70

ต.ค.60– ก.ย. 61

71

ต.ค.60– ก.ย. 61

72

ต.ค.60– ก.ย. 61

73

ธ.ค.60– ก.ย. 61

รายการ/จานวน (หน่วย)

ค่าวัสดุ
- ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อไม้กวาด แปรง น้ายา
ล้างห้องน้า แก้วน้า สาหรับ ศพด.สังกัด
อบต.เขาไพร ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จาเป็นและ
เกี่ยวเนื่อง
-ค่าอาหารเสริม (นม)
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) สาหรับ
เด็กเล็ก เด็กอนุบาล และ ป.1-ป.6 ร.ร.บ้าน
ทอน เหรียน และร.ร.บ้านลาช้าง ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.เขาไพร
-วัสดุอื่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นๆทีม่ ีความ
จาเป็นต้องใช้ในทางราชการ
-ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟูาเพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟูาของ
ศพด. สังกัด อบต.เขาไพร
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฎิบัตริ าชการที่
ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
- โครงการปูองกันโรคไข้เลือดออกและโรค
ที่มียุงเป็นพาหะ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการให้ความรู้
ฝึกอบรม ฝึกปฏิบัติ ลงพื้นที่ สารวจ ลูกน้า
ยุงลาย ค่าทรายอะเบท น้ายาเคมีพ่นหมอก
ควัน ค่าอาหาร/อาหารว่างค่าวัสดุอุปกรณ์
ในการฝึกอบรมค่าปูายไวนิล ปูาย

หน่วยงาน
เจ้าของเงิน

เงินงบประมาณ
แผนงาน/งาน/ โครงการ

จานวน
(บาท)

เงินนอกงบประมาณ
ประเภท
จานวน
(บาท)

วิธีจัดหา

กาหนด
ส่งมอบ
(วัน)

สานักปลัด

การศึกษา

10,000

-

-

เฉพาะเจาะจง

5

สานักปลัด

การศึกษา

864,207

-

-

เฉพาะเจาะจง

5

สานักปลัด

การศึกษา

5,000

-

-

เฉพาะเจาะจง

5

สานักปลัด

การศึกษา

20,000

-

-

สานักปลัด

สาธารณสุข

30,000

-

-

เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

5

5

หมายเหตุ

ประชาสัมพันธ์ ค่าจัดสถานที่ ค่าวิทยากร
และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จาเป็น

แผนการจัดหาพัสดุ ประจาปีงบประมาณ 2561
ขององค์การบริหารส่วนตาบลเขาไพร อาเภอรัษฎา จังหวัดตรัง
ลาดับ
ที่

ช่วงเวลาที่ต้อง
เริ่มจัดหา

74

ธ.ค.60– ก.ย. 61

75

76

รายการ/จานวน (หน่วย)

- โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการระบบ
การแพทย์ฉุกเฉิน
เพื่อจ่ายเป็นค่าดาเนินงานและบริหาร
จัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินของ อปท.
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฎิบัตริ าชการที่
ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ม.ค.60– ก.ย. 61 - โครงการช่วยเหลือการดารงชีพครอบครัว
เด็กยากจน/ผู้ยากไร้
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องอุปโภค
บริโภค สาหรับการดารงชีพของครอบครัว
เด็กยากไร้/ผู้ยากไร้
ค่าใช้สอย
ต.ค.60– ก.ย. 61 - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ
ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าถ่ายสาเนาเอกสาร
ค่าจ้างเหมาตรวจสอบสภาพน้า ค่าจัดทา
พิกัดแนวเขตการปกครองของ อบต.เขาไพร

หน่วยงาน
เจ้าของเงิน

เงินงบประมาณ
แผนงาน/งาน/ โครงการ

จานวน
(บาท)

เงินนอกงบประมาณ
ประเภท
จานวน
(บาท)

วิธีจัดหา

กาหนด
ส่งมอบ
(วัน)

สานักปลัด

สาธารณสุข

5,000

-

-

เฉพาะเจาะจง

5

สานักปลัด

สังคมสงเคราะห์

10,000

-

-

เฉพาะเจาะจง

5

กองช่าง

เคหะและชุมชน

-

-

เฉพาะเจาะจง

5

50,000

หมายเหตุ

ค่าปักเสาพาดสายภายนอกสถานที่ราชการ
เพื่อให้ราชการได้ใช้บริการไฟฟูา รวมถึงค่า
ติดตั้งหม้อแปลง เครื่องวัดอุปกรณ์ไฟฟูา
เพิ่มเติมค่าธรรมเนียม รวมถึงค่าปรับปรุง
ระบบไฟฟูา การเพิ่มกาลังไฟฟูาการขยาย
เขตไฟฟูา การบารุงรักษาหรือซ่อมแซม
ระบบไฟฟูาและอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมา
แรงงานและค่าอื่นๆที่จาเป็นและเกี่ยวเนื่อง

แผนการจัดหาพัสดุ ประจาปีงบประมาณ 2561
ขององค์การบริหารส่วนตาบลเขาไพร อาเภอรัษฎา จังหวัดตรัง
ลาดับ
ที่

77

78

79
80

ช่วงเวลาที่ต้อง
เริ่มจัดหา

รายการ/จานวน (หน่วย)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฎิบัตริ าชการที่
ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ธ.ค.60– ก.ย. 61 -โครงการวางผังเมืองชุมชนและพัฒนาองค์
ความรู้ด้านผังเมืองและด้านช่าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าฝึกอบรมการวางผังชุมชน
และพัฒนาองค์ความรูด้ ้านการวางผังเมือง
ต.ค.60– ก.ย. 61 -ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
ครุภณ
ั ฑ์ที่ชารุด เพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ
ค่าวัสดุ
ต.ค.60– ก.ย. 61 - วัสดุสานักงาน จัดซื้อกระดาษ ยางลบ
ลวดเย็บ และอื่นๆที่จาเป็นและเกีย่ วเนื่อง
ต.ค.60– ก.ย. 61 - วัสดุไฟฟูาและวิทยุ เป็นค่าจัดซื้อหลอด

หน่วยงาน
เจ้าของเงิน

เงินงบประมาณ
แผนงาน/งาน/ โครงการ

จานวน
(บาท)

เงินนอกงบประมาณ
ประเภท
จานวน
(บาท)

วิธีจัดหา

กาหนด
ส่งมอบ
(วัน)

กองช่าง

เคหะและชุมชน

5,000

-

-

เฉพาะเจาะจง

5

กองช่าง

เคหะและชุมชน

20,000

-

-

เฉพาะเจาะจง

5

กองช่าง

เคหะและชุมชน

30,000

-

-

เฉพาะเจาะจง

5

กองช่าง

เคหะและชุมชน

10,000

-

-

เฉพาะเจาะจง

5

หมายเหตุ

81
82

83

ไฟฟูา สายไฟฟูา และอื่นๆที่จาเป็น
ต.ค.59– ก.ย. 60 - วัสดุยานพาหนะและขนส่ง เป็นค่าจัดซื้อ
ยางนอก ยางใน สายไมล์ และอื่นๆที่จาเป็น
ต.ค.59– ก.ย. 60 - วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เป็นค่าจัดซื้อ
น้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสาหรับ
รถจักรยานยนต์ เครื่องตัดหญ้าของ อบต.
ต.ค.60– ก.ย. 61 - วัสดุคอมพิวเตอร์
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์บันทึกข้อมูล
ตลับผงหมึก สาหรับเครื่อง พิมพ์แบบ
เลเซอร์ เมนบอร์ด เมมโมรี่ชิป
อื่นๆที่จาเป็น และที่เกี่ยวเนื่อง

กองช่าง

เคหะและชุมชน

5,000

-

-

เฉพาะเจาะจง

5

กองช่าง

เคหะและชุมชน

12,000

-

-

เฉพาะเจาะจง

5

กองช่าง

เคหะและชุมชน

30,000

-

-

เฉพาะเจาะจง

5

วิธีจัดหา

กาหนด
ส่งมอบ
(วัน)

แผนการจัดหาพัสดุ ประจาปีงบประมาณ 2561
ขององค์การบริหารส่วนตาบลเขาไพร อาเภอรัษฎา จังหวัดตรัง
ลาดับ
ที่

84

85

ช่วงเวลาที่ต้อง
เริ่มจัดหา

รายการ/จานวน (หน่วย)

ค่าสาธารณูปโภค
ต.ค.60– ก.ย. 61 -ค่าบริการไปรษณีย์
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวง
ตราไปรษณียากร ค่าธรรมเนียมในการโอน
เงินในระบบบริหารการเงินการคลัง ภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิคส์(GFMIS)
ธ.ค.60– ก.ย. 61 -ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ ชนิด
เลเซอร์ชนิด LED ขาวดา ชนิด NETWORK
C[[MUJ 1 (27หน้า/นาที)

หน่วยงาน
เจ้าของเงิน

เงินงบประมาณ
แผนงาน/งาน/ โครงการ

จานวน
(บาท)

เงินนอกงบประมาณ
ประเภท
จานวน
(บาท)

กองช่าง

เคหะและชุมชน

500

-

-

เฉพาะเจาะจง

5

กองช่าง

เคหะและชุมชน

7,900

-

-

เฉพาะเจาะจง

5

หมายเหตุ

86

87

เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์
ชนิด LED ขาวดา ชนิด NETWORK
C[[MUJ 1 (27หน้า/นาที)(ตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภณ
ั ฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจาปี 2560)
ธ.ค.60– ก.ย. 61 -เครื่องคอมพิวเตอร์
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อคอมพิวเตอร์สาหรับงาน
ประมวล แบบที่ 1(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19
นิ้ว) (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปี
2560
ต.ค.60– ก.ย. 61 -ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภณ
ั ฑ์
เพื่อจ่ายเป็นค่ารักษาหรือซ่อมแซมครุภณ
ั ฑ์
ที่ชารุดเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

กองช่าง

เคหะและชุมชน

22,000

-

-

กองช่าง

เคหะและชุมชน

20,000

-

-

เฉพาะเจาะจง

5

5
เฉพาะเจาะจง

แผนการจัดหาพัสดุ ประจาปีงบประมาณ 2561
ขององค์การบริหารส่วนตาบลเขาไพร อาเภอรัษฎา จังหวัดตรัง
ลาดับ
ที่

88

ช่วงเวลาที่ต้อง
เริ่มจัดหา

ธ.ค.60– ก.ย. 61

รายการ/จานวน (หน่วย)

ค่าใช้สอย
- รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าทดสอบความสามารถรับ
น้าหนักบรรทุกดิน ค่าสารวจธรณีฟิสิกส์โดย
วิธีวัดค่าต้านทานทางไฟฟูาและค่าใช้จ่าย
อื่นๆที่จาเป็นและเกี่ยวเนื่อง

หน่วยงาน
เจ้าของเงิน

กองช่าง

เงินงบประมาณ
แผนงาน/งาน/ โครงการ

เคหะและชุมชน

จานวน
(บาท)
64,000

เงินนอกงบประมาณ
ประเภท
จานวน
(บาท)
-

-

วิธีจัดหา

กาหนด
ส่งมอบ
(วัน)

เฉพาะเจาะจง

5

หมายเหตุ

89

90

91

92

ต.ค.60– ก.ย. 61 - ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
ครุภณ
ั ฑ์ที่ชารุด เช่นซ่อมแซมถนนภายใน
ตาบล ค่าแรงซ่อมไฟฟูาสาธารณะ เพื่อให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ และค่าใช้จ่าย
อื่นๆที่จาเป็นและเกี่ยวเนื่อง
ค่าวัสดุ
ต.ค.60– ก.ย. 61 - วัสดุไฟฟูาและวิทยุ
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหลอดไฟฟูา บาลาส
สตาร์ทเตอร์ สายไฟฟูาและอื่นๆ ที่จาเป็น
ต.ค.60– ก.ย. 61 - วัสดุก่อสร้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น
ทราย ปูน หิน ไม้ ตะปู ยางมะตอย
คอนกรีตผสมเสร็จและอื่นๆ ที่จาเป็น
ต.ค.60– ก.ย. 61 - วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ามันเชื้อเพลิงและ
หล่อลื่น สาหรับรถจักรยานยนต์ เครื่องตัด
หญ้า เครื่องจักรกล รถบรรทุกน้าของส่วน
ราชการที่เข้ามาปฏิบัติงานในพื้นที่ อบต.
เขาไพร

กองช่าง

เคหะและชุมชน

231,000

-

-

เฉพาะเจาะจง

5

กองช่าง

เคหะและชุมชน

60,000

-

-

เฉพาะเจาะจง

5

กองช่าง

เคหะและชุมชน

100,000

-

-

เฉพาะเจาะจง

5

กองช่าง

เคหะและชุมชน

80,000

-

-

เฉพาะเจาะจง

5

แผนการจัดหาพัสดุ ประจาปีงบประมาณ 2561
ขององค์การบริหารส่วนตาบลเขาไพร อาเภอรัษฎา จังหวัดตรัง
ลาดับ
ที่

ช่วงเวลาที่ต้อง
เริ่มจัดหา

รายการ/จานวน (หน่วย)

หน่วยงาน
เจ้าของเงิน

เงินงบประมาณ
แผนงาน/งาน/ โครงการ

จานวน
(บาท)

เงินนอกงบประมาณ
ประเภท
จานวน
(บาท)

วิธีจัดหา

กาหนด
ส่งมอบ
(วัน)

หมายเหตุ

93

ต.ค.60– ก.ย. 61

94

มี.ค.61– ก.ย. 61

95

มี.ค.61 – ก.ย.61

96

มี.ค.61 – ก.ย.61

97

มี.ค.61 - ก.ย.61

ค่าสาธารณูปโภค
- ค่าไฟฟูา
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟูา จากมิเตอร์กระจาย
ข่าวและสิ่งสาธารณูปโภคของ อบต.เขาไพร
ค่าครุภัณฑ์
- โครงการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด CCTV
จานวน 8 ชุด พร้อมศูนย์ควบคุม
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
- ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ
ก่อสร้างศาลาริมทาง หมู่ที่ 2 เพื่อจ่ายเป็น
ค่าก่อสร้างศาลาริมทาง ขนาดกว้าง 4.00
ม. ยาว 6.00 ม. หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อย
กว่า 24.00 ม.(ติดตั้งปูายโครงการ จานวน
1 ปูาย )รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.
เขาไพร กาหนด
- โครงการดาดหินกันตลิ่งพัง หมู่ที่ 2
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการดาดหิน
ตลิ่งพัง ขนาด กว้าง 3.00 เมตร ความยาว
48.00 เมตร และบันไดทางลง (ติดตั้งปูาย
โครงการ 1 ปูาย) รายละเอียดตามแบบ
แปลน อบต.เขาไพร กาหนด
- โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายต้น
ม่วง-หนองคมบาง-ด่านสาย เพื่อจ่ายเป็นค่า
ซ่อมแซมถนนสายต้นม่วง-หนองคมบางด่านสาย หมู่ที่ 2 ปริมาณกว้าง 4.00 เมตร
ระยะทาง 1,920 เมตร เกรดเกลี่ยและบด
อัดแต่งผิวจราจรทั้ง 2 ข้าง พร้อมลงคู
ระบายน้าตลอดสาย (ติดตั้งปูายโครงการ 1
ปูาย) รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.เขา
ไพร กาหนด

กองช่าง

เคหะและชุมชน

20,000

-

-

เฉพาะเจาะจง

5

กองช่าง

เคหะและชุมชน

433,000

-

-

เฉพาะเจาะจง

60

กองช่าง

เคหะและชุมชน

404,000

-

-

เฉพาะเจาะจง

120

กองช่าง

เคหะและชุมชน

243,000

-

-

กองช่าง

เคหะและชุมชน

426,000

-

-

แผนการจัดหาพัสดุ ประจาปีงบประมาณ 2561

เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

90

60

ขององค์การบริหารส่วนตาบลเขาไพร อาเภอรัษฎา จังหวัดตรัง
ลาดับ
ที่

98

99

100

101

102

103

ช่วงเวลาที่ต้อง
เริ่มจัดหา

รายการ/จานวน (หน่วย)

ค่าใช้สอย
ธ.ค.60– ก.ย. 61 - โครงการแก้ไขปัญหาความว่างงาน
เพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรมให้ความรู้ อบรม
ศึกษาดูงาน โดยจ่ายเป็นค่ายานพาหนะค่า
ปูายประชาสัมพันธ์ ค่าวิทยากร ค่าอาหาร
กลางวัน/อาหารว่าง และอื่นๆ
ธ.ค.60– ก.ย. 61 - โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อจ่าย
เป็นค่ากิจกรรม ให้ความรู้ ศึกษาดูงาน ค่าย
อบรม โดยจ่ายเป็นค่ายานพาหนะ ค่าปูาย
ประชาสัมพันธ์ ค่าวิทยากร ค่าอาหาร/
อาหารว่าง ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเช่าเต็นท์ ค่า
เช่าเครื่องเสียง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จาเป็น
ที่เกี่ยวเนื่อง
ต.ค.60– ก.ย. 61 - โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน เพื่อจ่าย
เป็นค่ากิจกรรมประชุม ชี้แจงคณะทางาน
โดยจ่ายเป็นค่าวิทยากร ค่าอาหาร/อาหาร
ว่าง ค่าจัดสถานที่ ค่าเช่าเต็นท์ เครื่องเสียง
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จาเป็นที่เกี่ยวเนื่อง
ต.ค.60
- โครงการจัดซื้อต้นดาวเรืองเพื่อสนับสนุน
บริเวณงานพระราชพิธี เพื่อจ่ายเป็นค่าพันธุ์
ดาวเรือง และวัสดุอุปกรณ์ที่จาเป็น
เกี่ยวเนื่องและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จาเป็น
ต.ค.60– ก.ย. 61 - โครงการ จัดเวทีประชาคมตาบล/หมู่บ้าน
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร/อาหารว่าง ค่า
เอกสาร และอื่นๆที่จาเป็นเกี่ยวเนือ่ ง
ธ.ค.60– ก.ย. 61 - โครงการตามแนวพระราชดาริสง่ เสริมการ
ดาเนินงานเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อจ่ายเป็น

หน่วยงาน
เจ้าของเงิน

เงินงบประมาณ
แผนงาน/งาน/ โครงการ

จานวน
(บาท)

เงินนอกงบประมาณ
ประเภท
จานวน
(บาท)

วิธีจัดหา

กาหนด
ส่งมอบ
(วัน)

สานักปลัด

สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

10,000

-

-

เฉพาะเจาะจง

5

สานักปลัด

สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

30,000

-

-

เฉพาะเจาะจง

5

สานักปลัด

สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

5,000

-

-

เฉพาะเจาะจง

5

สานักปลัด

สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

30,000

-

-

เฉพาะเจาะจง

5

สานักปลัด

สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

5,000

-

-

เฉพาะเจาะจง

5

สานักปลัด

สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

25,000

-

-

เฉพาะเจาะจง

5

หมายเหตุ

ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ และอืน่ ๆที่
เกี่ยวเนื่องและจาเป็น

แผนการจัดหาพัสดุ ประจาปีงบประมาณ 2561
ขององค์การบริหารส่วนตาบลเขาไพร อาเภอรัษฎา จังหวัดตรัง
ลาดับ
ที่

ช่วงเวลาที่ต้อง
เริ่มจัดหา

104

ธ.ค.60– ก.ย. 61

105

ธ.ค.60– ก.ย. 61

106

ธ.ค.60– ก.ย. 61

รายการ/จานวน (หน่วย)

ค่าใช้สอย
- โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
คนพิการและผู้ด้อยโอกาส เพื่อจ่ายเป็นค่า
จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต กิจกรรม
อบรม ให้ความรู้ ค่าวิทยากร ค่าอาหาร/
อาหารกลางวัน ค่าวัสดุอุปกรณ์ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จาเป็นเกี่ยวเนื่อง
- โครงการพัฒนาเด็ก สตรีและครอบครัว
เพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรมส่งเสริมภาวะผู้นา
สตรีตาบล กิจกรรมค่ายครอบครัว กิจกรรม
ศึกษาดูงาน โดยจ่ายเป็นค่าวิทยากร
ค่าอาหาร/อาหารว่าง ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่า
ปูายประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่
จาเป็นและเกี่ยวเนื่อง
- โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและผู้นา
เยาวชน เพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรมสภาเด็ก
เยาวชนกิจกรรม To be number one
กิจกรรมศึกษาดูงาน ฝึกอบรม/ให้ความรู้

หน่วยงาน
เจ้าของเงิน

เงินงบประมาณ
แผนงาน/งาน/ โครงการ

จานวน
(บาท)

เงินนอกงบประมาณ
ประเภท
จานวน
(บาท)

วิธีจัดหา

กาหนด
ส่งมอบ
(วัน)

สานักปลัด

สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

10,000

-

-

เฉพาะเจาะจง

5

สานักปลัด

สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

10,000

-

-

เฉพาะเจาะจง

5

สานักปลัด

สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

20,000

-

-

เฉพาะเจาะจง

5

หมายเหตุ

107

โดยจ่ายเป็นค่ายานพาหนะ ค่าปูาย
ประชาสัมพันธ์ ค่าวิทยากร ค่าอาหาร/
อาหารว่าง ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ที่จาเป็นและเกี่ยวเนื่อง
พ.ค.60– ก.ย. 61 - โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัด
การพลังงานชุมชน เพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรม
ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการพลังงาน
ชุมชน โดยจ่ายเป็น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าปูาย
ประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จาเป็น
และเกี่ยวเนื่อง

สานักปลัด

สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

10,000

-

-

5
เฉพาะเจาะจง

แผนการจัดหาพัสดุ ประจาปีงบประมาณ 2561
ขององค์การบริหารส่วนตาบลเขาไพร อาเภอรัษฎา จังหวัดตรัง
ลาดับ
ที่

108

109

110

ช่วงเวลาที่ต้อง
เริ่มจัดหา

รายการ/จานวน (หน่วย)

ค่าใช้สอย
ม.ค.61– ก.ย. 61 - โครงการส่งเสริมสนับสนุนกองทุน
สวัสดิการชุมชนเพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุน
กองทุนสวัสดิการชุมชน และอื่นๆ ที่เกี่ยว
เนื่องกับการจัดตั้ง สนับสนุน กองทุน
สวัสดิการชุมชน
ม.ค.61– ก.ย. 61 - โครงการส่งเสริมอาชีพ เพื่อจ่ายเป็นค่า
กิจกรรมฝึกอบรมให้ความรูศ้ ึกษาดูงานโดย
จ่ายเป็นค่าประชาสัมพันธ์ ค่าวิทยากร
ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างค่าวัสดุ
อุปกรณ์ที่จาเป็นและเกี่ยวเนื่อง
ม.ค.61– ก.ย. 61 - โครงการส่งเสริมอาชีพ คนพิการ/ผูส้ ูงอายุ
เพื่อจ่ายเป็นค่าวิทยากร ค่าอาหาร/อาหาร
ว่าง ค่าปูายประชาสัมพันธ์ ค่าวิทยากร

หน่วยงาน
เจ้าของเงิน

เงินงบประมาณ
แผนงาน/งาน/ โครงการ

จานวน
(บาท)

เงินนอกงบประมาณ
ประเภท
จานวน
(บาท)

วิธีจัดหา

กาหนด
ส่งมอบ
(วัน)

สานักปลัด

สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

10,000

-

-

เฉพาะเจาะจง

5

สานักปลัด

สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

20,000

-

-

เฉพาะเจาะจง

5

สานักปลัด

สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

10,000

-

-

เฉพาะเจาะจง

5

หมายเหตุ

111

ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่าง ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จาเป็นและ
เกี่ยวเนื่อง
ต.ค.60– ก.ย. 61 - โครงการสนับสนุนการจัดทาแผนชุมชน
เพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรนมประชุม อบรม และ
กิจกรรมที่จาเป็นเกี่ยวเนื่องโดยจ่ายเป็น
ค่าอาหารกลางวัน/อาหารว่างค่าจัดสถานที่
ค่าเช่าเต็นท์ เครื่องเสียง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ที่จาเป็นและเกี่ยวข้อง

เฉพาะเจาะจง

สานักปลัด

สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

5,000

-

-

5

แผนการจัดหาพัสดุ ประจาปีงบประมาณ 2561
ขององค์การบริหารส่วนตาบลเขาไพร อาเภอรัษฎา จังหวัดตรัง
ลาดับ
ที่

112

ช่วงเวลาที่ต้อง
เริ่มจัดหา

รายการ/จานวน (หน่วย)

ค่าใช้สอย
มี.ค.61– เม.ย. 61 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฎิบัตริ าชการที่
ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
- โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด (เขา
ไพรคัพ ครั้งที่ 29) เพื่อจ่ายเป็นค่า
กรรมการตัดสินกีฬา ค่าเงินรางวัล ของ
รางวัล ค่าวัสดุอุปกรณ์การแข่งขัน ค่าเช่า
เครื่องเสียง ค่าเช่าเต็นท์ ค่าจัดสถานที่
ค่าตอบแทนชุดการแสดงในพิธีเปิด ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จาเป็น

หน่วยงาน
เจ้าของเงิน

เงินงบประมาณ
แผนงาน/งาน/ โครงการ

สานักปลัด

การศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ

จานวน
(บาท)
180,000

เงินนอกงบประมาณ
ประเภท
จานวน
(บาท)
-

-

วิธีจัดหา

กาหนด
ส่งมอบ
(วัน)

เฉพาะเจาะจง

5

หมายเหตุ

113

114

115

ต.ค.60– ก.ย. 61 - โครงการส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันกีฬา
ผู้สูงอายุ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดส่งนักกีฬา
ผู้สูงอายุ เข้าแข่งขันในระดับต่างๆ โดยจ่าย
เป็นค่าเช่าเต็นท์ ค่าพาหนะ ค่าอาหาร/
อาหารว่าง ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ที่จาเป็น
มี.ค.61– ก.ย. 61 - โครงการส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันกีฬาระดับ
ต่างๆ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดส่งนักกีฬาเข้า
แข่งขันกีฬารัษฎาเกมส์ โดยจ่ายเป็นค่า
เตนท์ ค่าพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์การ
แข่งขัน ค่าอาหาร/อาหารว่าง ค่าชุด
นักกีฬา และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จาเป็น
ค่าวัสดุ
ก.พ. 61-เม.ย. 61 - วัสดุกีฬาเพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาอุปกรณ์
กีฬา ชนิดต่างๆ ให้แก่หมู่บ้านและฝึกซ้อม
นักกีฬาเพื่อส่งเข้าแข่งขัน

สานักปลัด

การศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ

10,000

-

-

เฉพาะเจาะจง

5

สานักปลัด

การศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ

80,000

-

-

เฉพาะเจาะจง

5

สานักปลัด

การศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ

60,000

-

-

เฉพาะเจาะจง

5

วิธีจัดหา

กาหนด
ส่งมอบ
(วัน)

เฉพาะเจาะจง

5

แผนการจัดหาพัสดุ ประจาปีงบประมาณ 2561
ขององค์การบริหารส่วนตาบลเขาไพร อาเภอรัษฎา จังหวัดตรัง
ลาดับ
ที่

116

ช่วงเวลาที่ต้อง
เริ่มจัดหา

รายการ/จานวน (หน่วย)

ค่าใช้สอย
ต.ค.60– ก.ย. 61 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฎิบัตริ าชการที่
ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
- ค่าใช้จ่ายวันสาคัญทางราชการ ทาง
ศาสนาและตามหนังสือสั่งการต่างๆเช่นวัน

หน่วยงาน
เจ้าของเงิน

เงินงบประมาณ
แผนงาน/งาน/ โครงการ

สานักปลัด

การศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ

จานวน
(บาท)
10,000

เงินนอกงบประมาณ
ประเภท
จานวน
(บาท)
-

-

หมายเหตุ

117

118

119

120

วิสาขบูชา วันมาฆบูชา อาสาฬหบูชา วันจัก
กรี วันปิยะมหาราช วันแม่แห่งชาติ โดย
จ่ายเป็นค่าพวงมาลา พานพุ่มต่างๆ วัสดุ
อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จาเป็นและ
เกี่ยวเนื่อง
ก.ค.60
- โครงการประเพณีหล่อเทียนและถวาย
เทียนพรรษา เพื่อจ่ายเป็นค่าขีผ้ ึ้งแผ่น ค่า
ใส้เทียน ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ที่จาเป็นและเกี่ยวเนื่อง
ม.ค.61– ก.ย. 61 - โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญ
ญาท้องถิ่น เพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรมส่งเสริม
สิลปวัฒนธรรม พื้นบ้าน ภูมปิ ัญญา โดย
จ่ายเป็นค่า วิทยากร อาหาร/อาหารว่าง ค่า
วัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทีจ่ าเป็น
พ.ย. 61
- โครงการประเพณีลอยกระทง เพื่อจ่าย
เป็นค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าเช่าเวที
ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าจัดสถานที่
ค่าเช่าเต็นท์ ค่าเงินรางวัล ค่าของรางวัล
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จาเป็นเกี่ยวเนื่อง
เม.ย. 61
- โครงการประเพณีสงกรานต์ รดน้าดาหัว
ผู้สูงอายุเพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าเครื่องเสียง ค่า
ของที่ระลึก เช่าเวที ค่าเช่าเต็นท์ อาหาร/
อาหารว่าง ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ที่จาเป็น

สานักปลัด

การศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ

20,000

การศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ

5,000

สานักปลัด

การศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ

65,000

-

-

สานักปลัด

การศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ

30,000

-

-

สานักปลัด

-

-

5
เฉพาะเจาะจง

-

-

5
เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

5

5

แผนการจัดหาพัสดุ ประจาปีงบประมาณ 2561
ขององค์การบริหารส่วนตาบลเขาไพร อาเภอรัษฎา จังหวัดตรัง
ลาดับ
ที่

ช่วงเวลาที่ต้อง
เริ่มจัดหา

รายการ/จานวน (หน่วย)

หน่วยงาน
เจ้าของเงิน

เงินงบประมาณ
แผนงาน/งาน/ โครงการ

จานวน
(บาท)

เงินนอกงบประมาณ
ประเภท
จานวน
(บาท)

วิธีจัดหา

กาหนด
ส่งมอบ
(วัน)

หมายเหตุ

121

ม.ค.61– ก.ย. 61

122

ม.ค.61– ก.ย. 61

123

ต.ค.60– ก.ย. 61

124

ต.ค.60– ก.ย. 61

125

ต.ค.60– ก.ย. 61

ค่าใช้สอย
- โครงการสนับสนุนกิจกรรมศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยี เพื่อจ่ายเป็นค่าอุดหนุนศูนย์
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตาบลเขา
ไพร ตามโครงการเสริมทักษะ เพิม่
ศักยภาพ ให้ความรู้แก่คณะกรรมการ
บริหารศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ตาบลเขาไพร
- โครงการอบรมให้ความรู้ทางการเกษตร
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทากิจกรรมเกีย่ วกับการ
อบรม/ให้ความรู้ดา้ นการเกษตร ตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง โดยจ่ายเป็นค่าวิทยากร
ค่าวัสดุอุปกณ์ ค่าพาหนะ ค่าอาหาร/
อาหารว่าง กิจกรรมส่งเสริมอาชีพ/กิจกรรม
ศึกษาดูงาน อื่นๆ ที่จาเป็นและเกีย่ วเนื่อง
ค่าใช้สอย
- รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เพื่อจ่าย
เป็นค่าจ้างเหมาบริการผูผ้ ลิตน้าประปา/
ตรวจคุณภาพน้า ค่าจ้างเหมาแรงงานต่างๆ
ที่จาเป็น และเกี่ยวเนื่องกับการพัฒนา
ระบบประปา และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จาเป็น
และเกี่ยวเนื่อง
- ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็น
ค่าบารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภณ
ั ฑ์ ที่
ชารุดเพือ่ ให้สามารถใช้งาน ได้ตามปกติ
ค่าวัสดุ
-วัสดุก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นจัดซื้อท่อประปา
ท่อน้า อุปกรณ์ประปาและอื่นๆทีจ่ าเป็น
และเกี่ยวเนื่อง

สานักปลัด

การเกษตร

20,000

-

-

เฉพาะเจาะจง

5

สานักปลัด

การเกษตร

10,000

-

-

เฉพาะเจาะจง

5

กองช่าง

การพาณิชย์

400,000

-

-

เฉพาะเจาะจง

5

กองช่าง

การพาณิชย์

200,000

-

-

กองช่าง

การพาณิชย์

95,000

-

-

แผนการจัดหาพัสดุ ประจาปีงบประมาณ 2561

เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

5

5

ขององค์การบริหารส่วนตาบลเขาไพร อาเภอรัษฎา จังหวัดตรัง
ลาดับ
ที่

ช่วงเวลาที่ต้อง
เริ่มจัดหา

126

ต.ค.60– ก.ย. 61 - วัสดุอื่น เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออื่นๆ เช่น
มิเตอร์น้า-ไฟฟูา ใบมีดตัดหญ้า แมกเนติก
รีเลย์ คอนเดนเซอร์ ลูกปืน ปะเก็นกันน้า
สารเคมี สารส้ม ปูนขาว คลอรีน ทราย
กรอง กรวดกรองและอื่นๆ ที่จาเป็น
ค่าสาธารณูปโภค
ต.ค.60– ก.ย. 61 - ค่าไฟฟูา เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟูาของระบบ
ประปาหมู่บ้าน/และทรัพย์สินอื่นที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบของ อบต.เขาไพร
ค่าครุภัณฑ์
ม.ค.61– ก.ย. 61 - ครุภัณฑ์การเกษตร
เครื่องสูบน้ามอเตอร์ จัดซื้อเครื่องสูบน้า
มอเตอร์ (แบบซัมเมอร์ส) ขนาด 2 HP เพื่อ
ใช้กับประปาหมู่บ้าน จานวน 1 ตัว พร้อม
อุปกรณ์ (ราคาตามท้องตลาด)
ม.ค.61– ก.ย. 61 -เครื่องสูบน้ามอเตอร์ (แบบหอยโข่ง) ขนาด
5 HP จานวน 1 ตัว พร้อมอุปกรณ์
จัดซื้อเครื่องสูบน้ามอเตอร์ (แบบหอยโข่ง)
ขนาด 5 HP เพื่อใช้กบั ประปา หมูบ่ ้าน
จานวน 1 ตัว พร้อมอุปกรณ์ (ราคาตาม
ท้องตลาด)
ต.ค.60– ก.ย. 61 -จัดซื้อมิเตอร์น้า
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อมิเตอร์น้า ขนาด
ขนาด 2 นิ้ว จานวน 2 ชุด (ราคาตาม
ท้องตลาด
ต.ค.60– ก.ย. 61 -ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภณ
ั ฑ์ เพื่อ
จ่ายเป็นค่าบารุงรักษาหรือซ่อมแซม

127

128

129

130

131

รายการ/จานวน (หน่วย)

หน่วยงาน
เจ้าของเงิน

เงินงบประมาณ
แผนงาน/งาน/ โครงการ

เงินนอกงบประมาณ
ประเภท
จานวน
(บาท)

จานวน
(บาท)

วิธีจัดหา

กาหนด
ส่งมอบ
(วัน)

กองช่าง

การพาณิชย์

65,000

-

-

เฉพาะเจาะจง

5

กองช่าง

การพาณิชย์

760,000

-

-

เฉพาะเจาะจง

5

กองช่าง

การพาณิชย์

28,000

-

-

เฉพาะเจาะจง

5

กองช่าง

การพาณิชย์

9,500

-

-

กองช่าง

การพาณิชย์

14,600

กองช่าง

การพาณิชย์

30,000

-

-

-

-

เฉพาะเจาะจง

5

เฉพาะเจาะจง

5

เฉพาะเจาะจง

5

หมายเหตุ

ครุภณ
ั ฑ์ ที่ชารุดเพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ

แผนการจัดหาพัสดุ ประจาปีงบประมาณ 2561
ขององค์การบริหารส่วนตาบลเขาไพร อาเภอรัษฎา จังหวัดตรัง
ลาดับ
ที่

132

ช่วงเวลาที่ต้อง
เริ่มจัดหา

รายการ/จานวน (หน่วย)

งบกลาง
ต.ค.60– ก.ย. 61 -สารองจ่าย เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายอัน
เกี่ยวเนื่องที่เกิดจากภัยธรรมชาติ และ
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชน เช่น
อัคคีภัย อุทกภัย น้าปุาไหลหลาก ภัยแล้ง
วาตภัย หรือการจัดทาถุงยังชีพ เพื่อ
ช่วยเหลือประชาชน เมื่อเกิดภัยธรรมชาติ
หรือการจัดทาโครงการเพื่อแข้ไขปัญหา
การเกิดภัยธรรมชาติ เพื่อบรรเทาความ
เดือดร้อน และจ่ายกรณีจาเป็นเร่งด่วน

หน่วยงาน
เจ้าของเงิน

สานักปลัด

เงินงบประมาณ
แผนงาน/งาน/ โครงการ

งานงบกลาง

จานวน
(บาท)
250,000

เงินนอกงบประมาณ
ประเภท
จานวน
(บาท)
-

-

วิธีจัดหา

กาหนด
ส่งมอบ
(วัน)

เฉพาะเจาะจง

5

หมายเหตุ

