
แผนจัดหาพัสดุ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560                   แบบ ผด.2   

                                                ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดง  อ าเภอศิลาลาด  จังหวัดศรีสะเกษ 

เมื่อวันท่ี  27  กันยายน  2559 

ล าดับ
ท่ี 
 

ช่วงเวลาท่ีเริ่ม
จัดหา 

รายการ/จ านวน (หน่วย) หน่วยงาน
เจ้าของเงิน 

เงินงบประมาณ เงินนอก
งบประมาณ 

วิธีการจัดหา ก าหนด
ส่งมอบ 
(วัน) 

หมายเหตุ 

แผนงาน/งาน
โครงการ 

จ านวน 
(บาท) 

ประเภท จ านวน
(บาท 

  
 

 
ค่าวัสดุ 

งานบริหารงานทั่วไป 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

1 ต.ค.59-ก.ย.60 วัสดุส านักงาน ส านักงานปลัด บริหารงานท่ัวไป  
70,000.- 

- - ตกลงราคา 7  

2 
 

ต.ค.59-ก.ย.60 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ส านักงานปลัด บริหารงานท่ัวไป 30,000.- - - ตกลงราคา 7  

3 
 

ต.ค.59-ก.ย.60 วัสดุงานบ้านงานครัว ส านักงานปลัด บริหารงานท่ัวไป 20,000.- - - ตกลงราคา 7  

4 
 

ต.ค.59-ก.ย.60 วัสดุคอมพิวเตอร์ ส านักงานปลัด บริหารงานท่ัวไป 30,000.- - - ตกลงราคา 7  

5 
 

ต.ค.59-ก.ย.60 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ส านักงานปลัด บริหารงานท่ัวไป 50,000.- - - ตกลงราคา 7  

6 
 

ต.ค.59-ก.ย.60 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง ส านักงานปลัด บริหารงานท่ัวไป 20,000.- - - ตกลงราคา 7  

7 
 

ต.ค.59-ก.ย.60 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ส านักงานปลัด บริหารงานท่ัวไป 100,000.- - - ตกลงราคา 7  

8 
 

ต.ค.59-ก.ย.60 วัสดุอื่นๆ ส านักงานปลัด บริหารงานท่ัวไป 15,000.- - - ตกลงราคา 7  
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       ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดง  อ าเภอศิลาลาด  จังหวัดศรีสะเกษ 

เมื่อวันท่ี  27  กันยายน  2559 

ล าดับ
ท่ี 
 

ช่วงเวลาท่ีเริ่ม
จัดหา 

รายการ/จ านวน (หน่วย) หน่วยงาน
เจ้าของเงิน 

เงินงบประมาณ เงินนอก
งบประมาณ 

วิธีการจัดหา ก าหนด
ส่งมอบ 
(วัน) 

หมายเหตุ 

แผนงาน/งาน
โครงการ 

จ านวน 
(บาท) 

ประเภท จ านวน
(บาท 

9 
 

ต.ค.59-ก.ย.60 วัสดุการเกษตร ส านักงานปลัด บริหารงานท่ัวไป 10,000.- - - ตกลงราคา 7  

10 
 

ต.ค.59-ก.ย.60 วัสดุส านักงาน กองการศึกษา บริหารงาน
การศึกษา 

30,000.- - - ตกลงราคา 7  

11 
 

ต.ค.59-ก.ย.60 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองการศึกษา บริหารงาน
การศึกษา 

10,000.- - - ตกลงราคา 7  

12 
 

ต.ค.59-ก.ย.60 วัสดุคอมพิวเตอร์ กองการศึกษา บริหารงาน
การศึกษา 

10,000.- - - ตกลงราคา 7  

13 
 

ต.ค.59-ก.ย.60 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ กองการศึกษา บริหารงาน
การศึกษา 

10,000.- - - ตกลงราคา 7  

14 
 

ต.ค.59-ก.ย.60 วัสดุการเกษตร กองการศึกษา บริหารงาน
การศึกษา 

30,000.- - - ตกลงราคา 7  

15 ต.ค.59-ก.ย.60 อาหารเสริมนมนักเรียน 
(4 โรงเรียน) 

กองการศึกษา บริหารงาน
การศึกษา 

942,560.- - - ตกลงราคา 7  



แผนจัดหาพัสดุ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560                   แบบ ผด.2  

ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดง  อ าเภอศิลาลาด  จังหวัดศรีสะเกษ  

เมื่อวันท่ี  27  กันยายน  2559 

 

        

ล าดับ
ท่ี 
 

ช่วงเวลาท่ีเริ่ม
จัดหา 

รายการ/จ านวน (หน่วย) หน่วยงาน
เจ้าของเงิน 

เงินงบประมาณ เงินนอก
งบประมาณ 

วิธีการจัดหา ก าหนด
ส่งมอบ 
(วัน) 

หมายเหตุ 

แผนงาน/งาน
โครงการ 

จ านวน 
(บาท) 

ประเภท จ านวน
(บาท 

16 
 

ต.ค.59-ก.ย.60 อาหารเสริมนมนักเรียน 
(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) 

กองการศึกษา บริหารงาน
การศึกษา 

266,560.- - - ตกลงราคา 7  

17 
 

ต.ค.59-ก.ย.60 วัสดุก่อสร้าง กองการศึกษา บริหารงาน
การศึกษา 

50,000.- - - ตกลงราคา 7  

18 
 

ต.ค.59-ก.ย.60 วัสดุการศึกษา กองการศึกษา บริหารงาน
การศึกษา 

202,300.- - - ตกลงราคา 7  

19 ต.ค.59-ก.ย.60 
 

วัสดุส านักงาน กองช่าง บริหารงานเคหะ
และชุมชน 

30,000.- - - ตกลงราคา 7  

20 ต.ค.59-ก.ย.60 
 

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง บริหารงานเคหะ
และชุมชน 

20,000.- - - ตกลงราคา 7  

21 
 

ต.ค.59-ก.ย.60 วัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง บริหารงานเคหะ
และชุมชน 

10,000.- - - ตกลงราคา 7  
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ล าดับ
ท่ี 
 

ช่วงเวลาท่ีเร่ิม
จัดหา 

รายการ/จ านวน (หน่วย) หน่วยงาน
เจ้าของเงิน 

เงินงบประมาณ เงินนอก
งบประมาณ 

วิธีการจัดหา ก าหนด
ส่งมอบ 
(วัน) 

หมายเหตุ 

แผนงาน/งาน
โครงการ 

จ านวน 
(บาท) 

ประเภท จ านวน
(บาท 

22 ต.ค.59-ก.ย.60 วัสดุก่อสร้าง กองช่าง บริหารงานเคหะ
และชุมชน 

100,000.- - - ตกลงราคา 260  

23 
 

ต.ค.59-ก.ย.60 วัสดุโฆษณาและเผยแพร ่ กองช่าง บริหารงานเคหะ
และชุมชน 

2,000.- - - ตกลงราคา 7  

24 
 

ต.ค.59-ก.ย.60 วัสดุส านักงาน กองคลัง บริหารงานคลัง 100,000.- - - ตกลงราคา 7  

25 ต.ค.59-ก.ย.60 วัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง 
 

บริหารงานคลัง 50,000.- - - ตกลงราคา 7  

26 ต.ค.59-ก.ย.60 
 

วัสดุส านักงาน กองสวัสดิฯ บริหารงานท่ัวไป
สังคมเคราะห์ 

30,000.- - - ตกลงราคา 7  

27 ต.ค.59-ก.ย.60 
 

วัสดุคอมพิวเตอร์ กองสวัสดิฯ บริหารงานท่ัวไป
สังคมเคราะห์ 

10,000.- - - ตกลงราคา 7  

28 ต.ค.59-ก.ย.60 
 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร ่ กองสวัสดิฯ บริหารงานท่ัวไป
สังคมเคราะห์ 

5,000.- - - ตกลงราคา 7  



แผนจัดหาพัสดุ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560                   แบบ ผด.2  
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ล าดับ
ท่ี 
 

ช่วงเวลาท่ีเริ่ม
จัดหา 

รายการ/จ านวน (หน่วย) หน่วยงาน
เจ้าของเงิน 

เงินงบประมาณ เงินนอก
งบประมาณ 

วิธีการจัดหา ก าหนด
ส่งมอบ 
(วัน) 

หมายเหตุ 

แผนงาน/งาน
โครงการ 

จ านวน 
(บาท) 

ประเภท จ านวน
(บาท 

 
 
 

 ค่าใช้สอย 
   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 

       

29 
 

ต.ค.59-ก.ย.60 
 

ค่าเย็บหนังสือเข้าปก
หนังสือและข้อบังคับ 

ส านักงานปลัด บริหารงานท่ัวไป 30,000.- - - ตกลงราคา 7  

30 
 

ต.ค.59-ก.ย.60 
 

ค่าวารสารส่ิงพิมพ์ ส านักงานปลัด บริหารงานท่ัวไป 78,000 - - ตกลงราคา 7  

31 
 

ต.ค.59-ก.ย.60 
 

ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ส านักงานปลัด บริหารงานท่ัวไป 40,000 - - ตกลงราคา 7  

32 
 

ต.ค.59-ก.ย.60 
 

ค่าตักส่ิงปฏิกูล ส านักงานปลัด บริหารงานท่ัวไป 5,000 - - ตกลงราคา 7  

33 
 

ต.ค.59-ก.ย.60 
 

ค่าจัดท าข้อมูล
อินเตอร์เน็ต 

ส านักงานปลัด บริหารงานท่ัวไป 20,000 - - ตกลงราคา 7  

34 
 

ต.ค.59-ก.ย.60 
 

ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น
จ้างยาม จ้างคนสวนฯ 

ส านักงานปลัด บริหารงานท่ัวไป 330,000 - - ตกลงราคา 30  
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                                                               เมื่อวันท่ี  27  กันยายน  2559 

ล าดับ
ท่ี 
 

ช่วงเวลาท่ีเริ่ม
จัดหา 

รายการ/จ านวน (หน่วย) หน่วยงาน
เจ้าของเงิน 

เงินงบประมาณ เงินนอก
งบประมาณ 

วิธีการจัดหา ก าหนด
ส่งมอบ 
(วัน) 

หมายเหตุ 

แผนงาน/งาน
โครงการ 

จ านวน 
(บาท) 

ประเภท จ านวน
(บาท 

35 ต.ค.59-ก.ย.60 ค่าเย็บหนังสือเข้าปก
หนังสือและข้อบังคับ 

กองสวัสดิฯ บริหารงานท่ัวไป
สังคมเคราะห์ 

5,000.- - - ตกลงราคา 7  

36 ต.ค.59-ก.ย.60 ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น
จ้างรถรับส่งนักเรียน ค่า 
จ้างแม่บ้านท าความ
สะอาด ค่าตัดส่ิงปฏิกูล 

กองการศึกษา บริหารงาน
การศึกษา 

500,000.- - - ตกลงราคา 30  

37 
 

ต.ค.59-ก.ย.60 ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้าง
แรงงานและค่าจ้างเหมา
บริการอื่นๆ 

กองช่าง บริหารงานเคหะ
และชุมชน 

270,000.- - - ตกลงราคา 7  

  
 

ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ 

       

38 ต.ค.59-ก.ย.60 
 

ค่ารับรองในการต้อนรับ
บุคคล 

ส านักงานปลัด บริหารงานท่ัวไป 15,000.- - - ตกลงราคา 7  

39 ต.ค.59-ก.ย.60 
 

ค่ารับรองในการประชุม
สภาท้องถิ่น 

ส านักงานปลัด บริหารงานท่ัวไป 10,000.- - - ตกลงราคา 7  
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ล าดับ
ท่ี 
 

ช่วงเวลาท่ีเริ่ม
จัดหา 

รายการ/จ านวน (หน่วย) หน่วยงาน
เจ้าของเงิน 

เงินงบประมาณ เงินนอก
งบประมาณ 

วิธีการจัดหา ก าหนด
ส่งมอบ 
(วัน) 

หมายเหตุ 

แผนงาน/งาน
โครงการ 

จ านวน 
(บาท) 

ประเภท จ านวน
(บาท 

40 ต.ค.59-ก.ย.60 ค่าอาหารเครื่องด่ืม      
ค่าของขวัญค่าพิมพ์
เอกสารและค่าใช้จ่ายอื่นท่ี
ท่ีไปนิเทศงานและจ าเป็น
ในการต้อนรับบุคคลหรือ
คณะบุคคล 

กองการศึกษา บริหารงาน
การศึกษา 

10,000.- - - ตกลงราคา 7  

  
 

ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่

ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น 

       

41 ต.ค.59-ก.ย.60 
 

ค่าจัดซื้อพวงมาลา  
พวงมาลัย ช่อดอกไม้ 
กระเช้าดอกไม้ วันปิยะฯ 

ส านักงานปลัด บริหารงานท่ัวไป 3,000.- - - ตกลงราคา 7  

42 ต.ค.59-ก.ย.60 
 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ เช่นค่าท่ีพัก ค่า
เบ้ียเล้ียง ค่าพาหนะฯ 

ส านักงานปลัด บริหารงานท่ัวไป 70,000.- - - ตกลงราคา 7  
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ล าดับ
ท่ี 
 

ช่วงเวลาท่ีเริ่ม
จัดหา 

รายการ/จ านวน (หน่วย) หน่วยงาน
เจ้าของเงิน 

เงินงบประมาณ เงินนอก
งบประมาณ 

วิธีการจัดหา ก าหนด
ส่งมอบ 
(วัน) 

หมายเหตุ 

แผนงาน/งาน
โครงการ 

จ านวน 
(บาท) 

ประเภท จ านวน
(บาท 

43 ต.ค.59-ก.ย.60 ค่าใช้จ่ายในการจัดการ
เลือกตั้งนายก อบต.และ
สมาชิก อบต. 

ส านักงานปลัด บริหารงานท่ัวไป 400,000.- - - ตกลงราคา 30  

44 ต.ค.59-ก.ย.60 
 

ค่าใช้จ่ายในการอบรม
สัมมนาดูงานนอกสถานท่ี
ภายในประเทศ 

ส านักงานปลัด บริหารงานท่ัวไป 200,000.- - - ตกลงราคา 7  

45 ต.ค.59-ก.ย.60 
 

ค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซม
ยานพาหนะรถบรรทุกน้ า 

ส านักงานปลัด บริหารงานท่ัวไป 50,000.- - - ตกลงราคา 7  

46 ต.ค.59-ก.ย.60 
 

ค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซม
ยานพาหนะรถยนต์
บรรทุก 

ส านักงานปลัด บริหารงานท่ัวไป 20,000.- - - ตกลงราคา 7  

47 ต.ค.59-ก.ย.60 
 

ค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซม
ครุภัณฑ์ 

ส านักงานปลัด บริหารงานท่ัวไป 30,000.- - - ตกลงราคา 7  

48 ต.ค.59-ก.ย.60 
 

ค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซม
ทรัพย์สินอื่น 

ส านักงานปลัด บริหารงานท่ัวไป 10,000.- - - ตกลงราคา 7  



แผนจัดหาพัสดุ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560                   แบบ ผด.2 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดง  อ าเภอศิลาลาด  จังหวัดศรีสะเกษ   

เมื่อวันท่ี  27  กันยายน  2559 

 

 

ล าดับ
ท่ี 
 

ช่วงเวลาท่ีเริ่ม
จัดหา 

รายการ/จ านวน (หน่วย) หน่วยงาน
เจ้าของเงิน 

เงินงบประมาณ เงินนอก
งบประมาณ 

วิธีการจัดหา ก าหนด
ส่งมอบ 
(วัน) 

หมายเหตุ 

แผนงาน/งาน
โครงการ 

จ านวน 
(บาท) 

ประเภท จ านวน
(บาท 

49 ต.ค.59-ก.ย.60 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ เช่นค่าท่ีพัก ค่า
เบ้ียเล้ียง ค่าพาหนะฯ 

กองสวัสดิฯ งานสวัสดิการ
สังคมเคราะห์ 

30,000.- - - ตกลงราคา 7  

50 ต.ค.59-ก.ย.60 
 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ เช่นค่าท่ีพัก ค่า
เบ้ียเล้ียง ค่าพาหนะฯ 

กองคลัง 
 

บริหารงานคลัง 50,000.- - - ตกลงราคา 7  

51 ต.ค.59-ก.ย.60 
 

โครงการอบรมให้ความรู้
แก่ผู้เสียภาษี 

กองคลัง 
 

บริหารงานคลัง 10,000.- - - ตกลงราคา 7  

52 ต.ค.59-ก.ย.60 
 

โครงการคืนก าไรแก่ผู้เสีย
ภาษี 

กองคลัง 
 

บริหารงานคลัง 10,000.- - - ตกลงราคา 7  

53 ต.ค.59-ก.ย.60 
 

ค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซม
ครุภัณฑ์ 

กองคลัง 
 

บริหารงานคลัง 40,000.- - - ตกลงราคา 7  



แผนจัดหาพัสดุ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560                   แบบ ผด.2   

        ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดง  อ าเภอศิลาลาด  จังหวัดศรีสะเกษ 

เมื่อวันท่ี  27  กันยายน  2559 

 

 

 

ล าดับ
ท่ี 
 

ช่วงเวลาท่ีเริ่ม
จัดหา 

รายการ/จ านวน (หน่วย) หน่วยงาน
เจ้าของเงิน 

เงินงบประมาณ เงินนอก
งบประมาณ 

วิธีการจัดหา ก าหนด
ส่งมอบ 
(วัน) 

หมายเหตุ 

แผนงาน/งาน
โครงการ 

จ านวน 
(บาท) 

ประเภท จ านวน
(บาท 

54 ต.ค.59-ก.ย.60 โครงการอบรมป้องปราม
เยาวชนวัยใสห่างไกลยา
เสพติด 

กองสวัสดิฯ บริหารงานท่ัวไป
สังคมเคราะห์ 

50,000.- - - ตกลงราคา 7  

55 ต.ค.59-ก.ย.60 
 

โครงการอบรมการเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง 

กองสวัสดิฯ บริหารงานท่ัวไป
สังคมเคราะห์ 

130,000.- - - ตกลงราคา 7  

56 ต.ค.59-ก.ย.60 
 

โครงการอบรมอาชีพ
ส าหรับประชาชนต าบล
หนองบัวดง 

กองสวัสดิฯ บริหารงานท่ัวไป
สังคมเคราะห์ 

50,000.- - - ตกลงราคา 7  

57 ต.ค.59-ก.ย.60 
 

โครงการพื้นท่ีสร้างสรรค์
ส าหรับเด็กเยาวชนช่วงปิด
ภาคเรียน 

กองสวัสดิฯ บริหารงานท่ัวไป
สังคมเคราะห์ 

30,000.- - - ตกลงราคา 7  



แผนจัดหาพัสดุ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560                   แบบ ผด.2  

       ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดง  อ าเภอศิลาลาด  จังหวัดศรีสะเกษ  

เมื่อวันท่ี  27  กันยายน  2559 

 

ล าดับ
ท่ี 
 

ช่วงเวลาท่ีเริ่ม
จัดหา 

รายการ/จ านวน (หน่วย) หน่วยงาน
เจ้าของเงิน 

เงินงบประมาณ เงินนอก
งบประมาณ 

วิธีการจัดหา ก าหนด
ส่งมอบ 
(วัน) 

หมายเหตุ 

แผนงาน/งาน
โครงการ 

จ านวน 
(บาท) 

ประเภท จ านวน
(บาท 

58 ต.ค.59-ก.ย.60 โครงการสงเคราะห์เด็ก
ด้อยโอกาสหนองบัวดง 

กองสวัสดิฯ บริหารงานท่ัวไป
สังคมเคราะห์ 

30,000.- - - ตกลงราคา 7  

59 ต.ค.59-ก.ย.60 
 

โครงการเสริมสร้าง
ครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง 

กองสวัสดิฯ บริหารงานท่ัวไป
สังคมเคราะห์ 

20,000.- - - ตกลงราคา 7  

60 ต.ค.59-ก.ย.60 
 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ เช่นค่าท่ีพัก ค่า
เบ้ียเล้ียง ค่าพาหนะฯ 

กองช่าง บริหารงานเคหะ
และชุมชน 

10,000.- - - ตกลงราคา 7  

61 ต.ค.59-ก.ย.60 
 

ค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซม
ครุภัณฑ์ 

กองช่าง บริหารงานเคหะ
และชุมชน 

15,000.- - - ตกลงราคา 7  

62 ต.ค.59-ก.ย.60 
 

ค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซม
ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 

กองช่าง บริหารงานเคหะ
และชุมชน 

200,000 - - ตกลงราคา 7  

63 ต.ค.59-ก.ย.60 
 

ค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซม
ไฟฟ้าแสงสว่าง 

กองช่าง บริหารงานเคหะ
และชุมชน 

200,000 - - ตกลงราคา 7  



                       แผนจัดหาพัสดุ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560                   แบบ ผด.2   

            ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดง  อ าเภอศิลาลาด  จังหวัดศรีสะเกษ 

เมื่อวันท่ี  27  กันยายน  2559 

 

 

 

ล าดับ
ท่ี 
 

ช่วงเวลาท่ีเริ่ม
จัดหา 

รายการ/จ านวน (หน่วย) หน่วยงาน
เจ้าของเงิน 

เงินงบประมาณ เงินนอก
งบประมาณ 

วิธีการจัดหา ก าหนด
ส่งมอบ 
(วัน) 

หมายเหตุ 

แผนงาน/งาน
โครงการ 

จ านวน 
(บาท) 

ประเภท จ านวน
(บาท 

64 ต.ค.59-ก.ย.60 โครงการฝึกทบทวน
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน 

ส านักงานปลัด รักษาความสงบ
ภายใน 

100,000.- - - ตกลงราคา 30  

65 ต.ค.59-ก.ย.60 
 

โครงการแข่งขันกีฬาต้าน
ยาเสพติด หนองบัวดงคัพ 

กองการศึกษา งานกีฬาและ
นันทนาการ 

50,000.- - - ตกลงราคา 7  

66 ต.ค.59-ก.ย.60 
 

โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมแข่งขันกีฬาชิงถ้วย
พระเทพพระราชทานฯ 

กองการศึกษา งานกีฬาและ
นันทนาการ 

30,000.- - - ตกลงราคา 7  

67 มิย.-กค.60 
 

โครงการเข้าร่วมงาน
ประเพณีบุญบั้งไฟอ าเภอ
ศิลาลาด 

กองการศึกษา งานศาสนาและ
วัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

100,000.- - - ตกลงราคา 7  



แผนจัดหาพัสดุ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560                   แบบ ผด.2  

        ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดง  อ าเภอศิลาลาด  จังหวัดศรีสะเกษ  

เมื่อวันท่ี  27  กันยายน  2559 

ล าดับ
ท่ี 
 

ช่วงเวลาท่ีเริ่ม
จัดหา 

รายการ/จ านวน (หน่วย) หน่วยงาน
เจ้าของเงิน 

เงินงบประมาณ เงินนอก
งบประมาณ 

วิธีการจัดหา ก าหนด
ส่งมอบ 
(วัน) 

หมายเหตุ 

แผนงาน/งาน
โครงการ 

จ านวน 
(บาท) 

ประเภท จ านวน
(บาท 

68 กค-ตค.59 โครงการเข้าวัดฟังธรรม
ในช่วงเข้าพรรษา 

กองการศึกษา งานศาสนาและ
วัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

10,000.- - - ตกลงราคา 30  

69 ต.ค.59-พย.59 
 

โครงการแข่งขันเรือยาว
หนองบัวดง 

กองการศึกษา งานศาสนาและ
วัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

150,000.- - - ตกลงราคา 7  

70 พย.59 
 

โครงการจัดงานประเพณี
ลอยกระทง 

กองการศึกษา งานศาสนาและ
วัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

50,000.- - - ตกลงราคา 7  

71 เม.ย.60 
 

โครงการจัดงานประเพณี
สงกรานต์ 

กองการศึกษา งานศาสนาและ
วัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

70,000.- - - ตกลงราคา 7  

72 ต.ค.59-ก.ย.60 
 

โครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรมข้าราชการ 

กองการศึกษา งานศาสนาและ
วัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

20,000.- - - ตกลงราคา 7  



แผนจัดหาพัสดุ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560                   แบบ ผด.2  

       ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดง  อ าเภอศิลาลาด  จังหวัดศรีสะเกษ  

เมื่อวันท่ี  27  กันยายน  2559 

 

ล าดับ
ท่ี 
 

ช่วงเวลาท่ีเริ่ม
จัดหา 

รายการ/จ านวน (หน่วย) หน่วยงาน
เจ้าของเงิน 

เงินงบประมาณ เงินนอก
งบประมาณ 

วิธีการจัดหา ก าหนด
ส่งมอบ 
(วัน) 

หมายเหตุ 

แผนงาน/งาน
โครงการ 

จ านวน 
(บาท) 

ประเภท จ านวน
(บาท 

73 ต.ค.59-ก.ย.60 ค่าพาหนะน าเด็กส่ง
โรงพยาบาล 

กองการศึกษา บริหารงาน
การศึกษา 

1,000.- - - ตกลงราคา 7  

74 ธค.59 
 

โครงการจัดกิจกรรมวันพ่อ 
5 ธันวาคม 

กองการศึกษา บริหารงาน
การศึกษา 

30,000.- - - ตกลงราคา 7  

75 มค.60 
 

โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ 

กองการศึกษา บริหารงาน
การศึกษา 

70,000.- - - ตกลงราคา 7  

76 ต.ค.59-ก.ย.60 
 

โครงการทันตกรรมส าหรับ
เด็ก 

กองการศึกษา บริหารงาน
การศึกษา 

1,000.- - - ตกลงราคา 7  

77 ต.ค.59-ก.ย.60 
 

โครงการพัฒนาการเรียนรู้
เด็ก 

กองการศึกษา บริหารงาน
การศึกษา 

10,000.- - - ตกลงราคา 7  

78 ต.ค.59-ก.ย.60 
 

โครงการสนับสนุนอาหาร
กลางวันส าหรับเด็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

กองการศึกษา บริหารงาน
การศึกษา 

666,400.- - - ตกลงราคา 280  



แผนจัดหาพัสดุ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560                   แบบ ผด.2  

       ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดง  อ าเภอศิลาลาด  จังหวัดศรีสะเกษ  

เมื่อวันท่ี  27  กันยายน  2559 

 

ล าดับ
ท่ี 
 

ช่วงเวลาท่ีเริ่ม
จัดหา 

รายการ/จ านวน (หน่วย) หน่วยงาน
เจ้าของเงิน 

เงินงบประมาณ เงินนอก
งบประมาณ 

วิธีการจัดหา ก าหนด
ส่งมอบ 
(วัน) 

หมายเหตุ 

แผนงาน/งาน
โครงการ 

จ านวน 
(บาท) 

ประเภท จ านวน
(บาท 

79 ต.ค.59-ก.ย.60 โครงการเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ชุมชนกับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

กองการศึกษา บริหารงาน
การศึกษา 

1,000.- - - ตกลงราคา 7  

80 ต.ค.59-ก.ย.60 
 

โครงการอบอุ่นใจใกล้ชิด
ครู (เยี่ยมบ้านเด็ก) 

กองการศึกษา บริหารงาน
การศึกษา 

1,000.- - - ตกลงราคา 7  

81 ต.ค.59-ก.ย.60 
 

ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ กองการศึกษา บริหารงาน
การศึกษา 

10,000.- - - ตกลงราคา 7  

 
ค่าวัสดุ 

แผนงานสาธารณะสุข 

      

82 ต.ค.59-ก.ย.60 
 

ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์
การแพทย์  ทรายอะเบส 
น้ ายาเคมี วัคซีน 

กองสวัสดิการ
ฯ 

งานสาธารณะสุข 130,000.- - - ตกลงราคา 7  



แผนจัดหาพัสดุ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560                   แบบ ผด.2   

       ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดง  อ าเภอศิลาลาด  จังหวัดศรีสะเกษ 

เมื่อวันท่ี  27  กันยายน  2559 

ล าดับ
ท่ี 
 

ช่วงเวลาท่ีเริ่ม
จัดหา 

รายการ/จ านวน (หน่วย) หน่วยงาน
เจ้าของเงิน 

เงินงบประมาณ เงินนอก
งบประมาณ 

วิธีการจัดหา ก าหนด
ส่งมอบ 
(วัน) 

หมายเหตุ 

แผนงาน/งาน
โครงการ 

จ านวน 
(บาท) 

ประเภท จ านวน
(บาท 

 
ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น 
แผนงานการเกษตร 

- - - - - - 

83 ต.ค.59-ก.ย.60 โครงการปลูกป่าเฉลิมพระ
เกียรต ิ

ส านักงานปลัด แผนงานการเกษตร 
งานอนุรักษ์ป่าไม ้

20,000 - - ตกลงราคา 7  

84 ต.ค.59-ก.ย.60 
 

โครงการพัฒนาแหล่งน้ า ส านักงานปลัด แผนงานการเกษตร 
งานอนุรักษ์ป่าไม ้

15,000 - - ตกลงราคา 7  

85 ต.ค.59-ก.ย.60 
 

โครงการรักป่า รักน้ า รัก
แผ่นดิน 

ส านักงานปลัด แผนงานการเกษตร 
งานอนุรักษ์ป่าไม ้

30,000 - - ตกลงราคา 7  

86 ต.ค.59-ก.ย.60 
 

โครงการปลูกหญ้าแฝก ส านักงานปลัด แผนงานการเกษตร 
งานอนุรักษ์ป่าไม ้

30,000 - - ตกลงราคา 7  

87 ต.ค.59-ก.ย.60 
 

โครงการอบรมป้องกัน
ควบคุมไฟป่า 

ส านักงานปลัด แผนงานการเกษตร 
งานอนุรักษ์ป่าไม ้

20,000 - - ตกลงราคา 7  



แผนจัดหาพัสดุ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560                   แบบ ผด.2   

ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดง  อ าเภอศิลาลาด  จังหวัดศรีสะเกษ 

เมื่อวันท่ี  27  กันยายน  2559 

ล าดับ
ท่ี 
 

ช่วงเวลาท่ีเริ่ม
จัดหา 

รายการ/จ านวน (หน่วย) หน่วยงาน
เจ้าของเงิน 

เงินงบประมาณ เงินนอก
งบประมาณ 

วิธีการจัดหา ก าหนด
ส่งมอบ 
(วัน) 

หมายเหตุ 

แผนงาน/งาน
โครงการ 

จ านวน 
(บาท) 

ประเภท จ านวน
(บาท 

 
ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

- - - - - - 

88 ต.ค.59-ก.ย.60 โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน 

ส านักงานปลัด แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

80,000 - - ตกลงราคา 7  

89 ต.ค.59-ก.ย.60 
 

โครงการฝึกอบรมพัฒนา
คุณภาพบูรณาการแผน
ชุมชนและแผน 3 ปี 

ส านักงานปลัด แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

30,000 - - ตกลงราคา 7  

90 ต.ค.59-ก.ย.60 
 

โครงการอบรมคณะ
ผู้บริหาร พนักงานส่วน
ต าบล พนักงานจ้างเพื่อ
เตรียมความพร้อมสู่
อาเซี่ยน 

ส านักงานปลัด แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

20,000 - - ตกลงราคา 7  



  แผนจัดหาพัสดุ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560                   แบบ ผด.2  

        ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดง  อ าเภอศิลาลาด  จังหวัดศรีสะเกษ 

เมื่อวันท่ี  27  กันยายน  2559 

 

ล าดับ
ท่ี 
 

ช่วงเวลาท่ีเริ่ม
จัดหา 

รายการ/จ านวน (หน่วย) หน่วยงาน
เจ้าของเงิน 

เงินงบประมาณ เงินนอก
งบประมาณ 

วิธีการจัดหา ก าหนด
ส่งมอบ 
(วัน) 

หมายเหตุ 

แผนงาน/งาน
โครงการ 

จ านวน 
(บาท) 

ประเภท จ านวน
(บาท 

  ค่าวัสดุ 
แผนงานการพาณิชย ์

       

91 ต.ค.59-ก.ย.60 
 

ค่าวัสดุส านักงาน เช่น
ใบเสร็จค่าน้ าประปา 

กองช่าง แผนงานพาณิชย์ 
งานกิจการประปา 

30,000 - - ตกลงราคา 7  

92 ต.ค.59-ก.ย.60 
 

ค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น
อุปกรณ์ประปาท่อ มาตร
วัดน้ า 

กองช่าง แผนงานพาณิชย์ 
งานกิจการประปา 

200,000 - - ตกลงราคา 7  

93 ต.ค.59-ก.ย.60 
 

ค่าวัสดุอื่นๆ เช่นสารส้ม 
คลอรีน 

กองช่าง แผนงานพาณิชย์ 
งานกิจการประปา 

100,000 - - ตกลงราคา 7  

  งบกลาง 
แผนงานงบกลาง 

       

94 ต.ค.59-ก.ย.60 
 

ส ารองจ่าย ส านักปลัด แผนงานงบกลาง 400,000 - - ตกลงราคา 7  



แผนจัดหาพัสดุ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560                   แบบ ผด.2  

      ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดง  อ าเภอศิลาลาด  จังหวัดศรีสะเกษ  

เมื่อวันท่ี  27  กันยายน  2559 

ล าดับ
ท่ี 
 

ช่วงเวลาท่ีเริ่ม
จัดหา 

รายการ/จ านวน (หน่วย) หน่วยงาน
เจ้าของเงิน 

เงินงบประมาณ เงินนอก
งบประมาณ 

วิธีการจัดหา ก าหนด
ส่งมอบ 
(วัน) 

หมายเหตุ 

แผนงาน/งาน
โครงการ 

จ านวน 
(บาท) 

ประเภท จ านวน
(บาท 

 
 
 

 งบลงทุน 
ค่าครุภัณฑ์ 

 

       

95 ต.ค.59-ก.ย.60 
 

ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า
แบบล้อจักรยาน 

ส านักงานปลัด บริหารงานท่ัวไป 13,000.- - - ตกลงราคา 7  

96 ต.ค.59-ก.ย.60 
 

ค่าจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์แบบต้ังโต๊ะ 

ส านักงานปลัด บริหารงานท่ัวไป 22,000.- - - ตกลงราคา 7  

97 ต.ค.59-ก.ย.60 
 

ค่าจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์แบบโน๊ตบุ๊ค 

ส านักงานปลัด บริหารงานท่ัวไป 16,000.- - - ตกลงราคา 7  

98 ต.ค.59-ก.ย.60 
 

ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบ
(inkjet) หมึกฉีด 2 เครื่อง 

ส านักงานปลัด บริหารงานท่ัวไป 15,800.- - - ตกลงราคา 7  

99 ต.ค.59-ก.ย.60 
 

ค่าจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์แบบต้ังโต๊ะ 

กองการศึกษา บริหารงาน
การศึกษา 

16,000.- - - ตกลงราคา 7  

100 ต.ค.59-ก.ย.60 
 

ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบ
(Laser) ขาว-ด า 

กองการศึกษา บริหารงาน
การศึกษา 

3,300.- - - ตกลงราคา 7  



  แผนจัดหาพัสดุ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560                   แบบ ผด.2   

       ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดง  อ าเภอศิลาลาด  จังหวัดศรีสะเกษ 

เมื่อวันท่ี  27  กันยายน  2559 

 

 

 

ล าดับ
ท่ี 
 

ช่วงเวลาท่ีเริ่ม
จัดหา 

รายการ/จ านวน (หน่วย) หน่วยงาน
เจ้าของเงิน 

เงินงบประมาณ เงินนอก
งบประมาณ 

วิธีการจัดหา ก าหนด
ส่งมอบ 
(วัน) 

หมายเหตุ 

แผนงาน/งาน
โครงการ 

จ านวน 
(บาท) 

ประเภท จ านวน
(บาท 

101 ต.ค.59-ก.ย.60 
 

ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ
18000 บีทียู แบบแยก
ส่วน ชนิดติดผนัง 

กองสวัสดิฯ บริหารงานท่ัวไป
สังคมเคราะห์ 

23,000.- - - ตกลงราคา 7  

102 ต.ค.59-ก.ย.60 
 

ค่าจัดซื้อกล้องระดับ  1 
ชุด 

กองช่าง บริหารงานเคหะ
และชุมชน 

24,000 - - ตกลงราคา 7  

103 ต.ค.59-ก.ย.60 
 

ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ า
บาดาล (ซัมเมอร์ซิเบิล) 4 
เครื่อง 

กองช่าง บริหารงานเคหะ
และชุมชน 

84,000 - - ตกลงราคา 7  

104 ต.ค.59-ก.ย.60 
 

ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ าแบบ
หอยโข่ง 2 เครื่อง 

กองช่าง บริหารงานเคหะ
และชุมชน 

32,000 - - ตกลงราคา 7  



แผนจัดหาพัสดุ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560                   แบบ ผด.2  

        ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดง  อ าเภอศิลาลาด  จังหวัดศรีสะเกษ  

เมื่อวันท่ี  27  กันยายน  2559 

ล าดับ
ท่ี 
 

ช่วงเวลาท่ีเริ่ม
จัดหา 

รายการ/จ านวน (หน่วย) หน่วยงาน
เจ้าของเงิน 

เงินงบประมาณ เงินนอก
งบประมาณ 

วิธีการจัดหา ก าหนด
ส่งมอบ 
(วัน) 

หมายเหตุ 

แผนงาน/งาน
โครงการ 

จ านวน 
(บาท) 

ประเภท จ านวน
(บาท 

 
 
 

  
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

 

       

105 ต.ค.59-ก.ย.60 
 

ค่าก่อสร้างถนน คสล. จาก
บ้านนางทองม้วน โสดถา
นา-วัดป่าบัวศรีทอง บ้าน
หนองบัวทอง หมู่ท่ี 1 

กองช่าง งานไฟฟ้าและ
ถนน 

246,167.- - - ตกลงราคา 60  

106 ต.ค.59-ก.ย.60 
 

ค่าก่อสร้างถนน คสล. จาก
บ้านนายสุเทพ แป้นเอี่ยม-
ถนนมิยาซาวา บ้านโนน
สมบูรณ์ หมู่ท่ี 2 

กองช่าง งานไฟฟ้าและ
ถนน 

156,579.- - - ตกลงราคา 60  

107 ต.ค.59-ก.ย.60 
 

ค่าก่อสร้างถนน คสล. จาก
ข้างวัดบ้านหลักด่าน-ต้น
ยางใหญ่ บ้านหลักด่าน 
หมู่ท่ี 3 

กองช่าง งานไฟฟ้าและ
ถนน 

80,894.- - - ตกลงราคา 60  



แผนจัดหาพัสดุ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560                   แบบ ผด.2   

      ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดง  อ าเภอศิลาลาด  จังหวัดศรีสะเกษ 

เมื่อวันท่ี  27  กันยายน  2559 

 

 

ล าดับ
ท่ี 
 

ช่วงเวลาท่ีเริ่ม
จัดหา 

รายการ/จ านวน (หน่วย) หน่วยงาน
เจ้าของเงิน 

เงินงบประมาณ เงินนอก
งบประมาณ 

วิธีการจัดหา ก าหนด
ส่งมอบ 
(วัน) 

หมายเหตุ 

แผนงาน/งาน
โครงการ 

จ านวน 
(บาท) 

ประเภท จ านวน
(บาท 

108 ต.ค.59-ก.ย.60 
 

ค่าก่อสร้างถนน คสล. จาก
ทางเข้าบ้านหนองพอก  
หมูท่ี 4 -ถนนลาดยางบ้าน
หนองแห้ว 

กองช่าง งานไฟฟ้าและ
ถนน 

156,579.- - - ตกลงราคา 60  

109 ต.ค.59-ก.ย.60 
 

ค่าก่อสร้างถนน คสล. จาก
บ้านนายบุญธรรม แสงศร-
บ้านนายนภดล  สานุสันต์ 
บ้านหนองบัวดง หมู่ท่ี 6 

กองช่าง งานไฟฟ้าและ
ถนน 

156,579.- - - ตกลงราคา 60  

110 ต.ค.59-ก.ย.60 
 

ค่าก่อสร้างถนน คสล.  
จากบ้านนางส ารอง              
จันทนนท์ตรี-หนองจอก 
บ้านหนองจอก หมู่ท่ี 7 

กองช่าง งานไฟฟ้าและ
ถนน 

269,843.- - - ตกลงราคา 60  



แผนจัดหาพัสดุ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560                   แบบ ผด.2  

       ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดง  อ าเภอศิลาลาด  จังหวัดศรีสะเกษ  

เมื่อวันท่ี  27  กันยายน  2559 

 

 

 

ล าดับ
ท่ี 
 

ช่วงเวลาท่ีเริ่ม
จัดหา 

รายการ/จ านวน (หน่วย) หน่วยงาน
เจ้าของเงิน 

เงินงบประมาณ เงินนอก
งบประมาณ 

วิธีการจัดหา ก าหนด
ส่งมอบ 
(วัน) 

หมายเหตุ 

แผนงาน/งาน
โครงการ 

จ านวน 
(บาท) 

ประเภท จ านวน
(บาท 

111 ต.ค.59-ก.ย.60 
 

ค่าก่อสร้างถนนหินคลุก
จากประปาหมูท่ี 8 บ้านตู้ 
-ล าน้ าเสียว   

กองช่าง งานไฟฟ้าและ
ถนน 

157,422.- - - ตกลงราคา 60  

112 ต.ค.59-ก.ย.60 
 

ค่าก่อสร้างถนน คสล. จาก
บ้านนายพิบูลย์  สาสังข์-
บ้านนางบัวพันธ์ วิรุณพนัธ์ 
บ้านดงเค็ง หมู่ท่ี 9 

กองช่าง งานไฟฟ้าและ
ถนน 

134,453.- - - ตกลงราคา 60  

113 ต.ค.59-ก.ย.60 
 

ค่าต่อเติมและปรับปรุง
อาคารอเนกประสงค์
ภายในพื้นท่ี อบต.หนอง
บัวดง 

กองช่าง งานไฟฟ้าและ
ถนน 

499,780.- - - ตกลงราคา 60  



แผนจัดหาพัสดุ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560                   แบบ ผด.2  

        ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดง  อ าเภอศิลาลาด  จังหวัดศรีสะเกษ  

เมื่อวันท่ี  27  กันยายน  2559 

ล าดับ
ท่ี 
 

ช่วงเวลาท่ีเริ่ม
จัดหา 

รายการ/จ านวน (หน่วย) หน่วยงาน
เจ้าของเงิน 

เงินงบประมาณ เงินนอก
งบประมาณ 

วิธีการจัดหา ก าหนด
ส่งมอบ 
(วัน) 

หมายเหตุ 

แผนงาน/งาน
โครงการ 

จ านวน 
(บาท) 

ประเภท จ านวน
(บาท 

114 ต.ค.59-ก.ย.60 
 

ค่าก่อสร้างถนนหินคลุก
จากถนนลาดยางบ้านดง
เค็ง –คันไดร์ หมู่ท่ี 1  
บ้านหนองบัวทอง  

กองช่าง งานไฟฟ้าและ
ถนน 

148,452.- - - ตกลงราคา 60  

115 ต.ค.59-ก.ย.60 
 

ค่าก่อสร้างถนนหินคลุก
จากประปา ม.2 –หนอง
บัวดง  

กองช่าง งานไฟฟ้าและ
ถนน 

158,149.- - - ตกลงราคา 60  

116 ต.ค.59-ก.ย.60 
 

ค่าก่อสร้างถนนหินคลุก
เพื่อการเกษตร ม.3 บ้าน
หลักด่าน  

กองช่าง งานไฟฟ้าและ
ถนน 

148,452.- - - ตกลงราคา 60  

117 ต.ค.59-ก.ย.60 
 

ค่าก่อสร้างรางระบายน้ า
จากบ้านนางจุไรรัตน์ ลือ
ขจร-ถนนลาดยาง ม.4 
บ้านหนองพอก  

กองช่าง งานไฟฟ้าและ
ถนน 

81,172.- - - ตกลงราคา 60  



แผนจัดหาพัสดุ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560                   แบบ ผด.2  

       ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดง  อ าเภอศิลาลาด  จังหวัดศรีสะเกษ  

เมื่อวันท่ี  27  กันยายน  2559 

ล าดับ
ท่ี 
 

ช่วงเวลาท่ีเริ่ม
จัดหา 

รายการ/จ านวน (หน่วย) หน่วยงาน
เจ้าของเงิน 

เงินงบประมาณ เงินนอก
งบประมาณ 

วิธีการจัดหา ก าหนด
ส่งมอบ 
(วัน) 

หมายเหตุ 

แผนงาน/งาน
โครงการ 

จ านวน 
(บาท) 

ประเภท จ านวน
(บาท 

118 ต.ค.59-ก.ย.60 
 

ค่าก่อสร้างถนนหินคลุก
จากบ้านทัพส่วย ม.5  –
บ้านโนนสังข์ (มิยาซาวา) 
หมู่ท่ี 1  บ้านหนองบัว
ทอง  

กองช่าง งานไฟฟ้าและ
ถนน 

172,690.- - - ตกลงราคา 60  

119 ต.ค.59-ก.ย.60 
 

ค่าก่อสร้างรางระบายน้ า
จากบ้านกองทุน บ้าน
หนองบัวดง ม.6 –บ้าน
นายสัมฤทธิ์  เศษบุญ  

กองช่าง งานไฟฟ้าและ
ถนน 

81,172.- - - ตกลงราคา 60  

120 ต.ค.59-ก.ย.60 
 

ค่าก่อสร้างรางระบายน้ า
จากบ้านนางสายบัว  สี
นิกรณ์ –บ้านเสาร์  สี
นิกรณ์ บ้านหนองจอก  
หมู่ท่ี 7 

กองช่าง งานไฟฟ้าและ
ถนน 

81,172.- - - ตกลงราคา 60  



แผนจัดหาพัสดุ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560                   แบบ ผด.2  

       ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดง  อ าเภอศิลาลาด  จังหวัดศรีสะเกษ  

เมื่อวันท่ี  27  กันยายน  2559 

ล าดับ
ท่ี 
 

ช่วงเวลาท่ีเริ่ม
จัดหา 

รายการ/จ านวน (หน่วย) หน่วยงาน
เจ้าของเงิน 

เงินงบประมาณ เงินนอก
งบประมาณ 

วิธีการจัดหา ก าหนด
ส่งมอบ 
(วัน) 

หมายเหตุ 

แผนงาน/งาน
โครงการ 

จ านวน 
(บาท) 

ประเภท จ านวน
(บาท 

121 ต.ค.59-ก.ย.60 
 

ค่าก่อสร้างถนนดินพร้อม
ลงหินคลุกจากท่ีนานาย
อ านวย มุงคุณ   –หนอง
บัวแดง บ้านตู้ ม.8  

กองช่าง งานไฟฟ้าและ
ถนน 

95,028.- - - ตกลงราคา 60  

122 ต.ค.59-ก.ย.60 
 

ค่าก่อสร้างถนนหินคลุก
จาก บ้านตู้ ม.8 ลงสู่ล าน้ า
เสียว-บ้านดงเค็ง 

กองช่าง งานไฟฟ้าและ
ถนน 

138,755.- - - ตกลงราคา 60  

123 ต.ค.59-ก.ย.60 
 

ค่าก่อสร้างถนน คสล. 
บ้านดงเค็ง ม.9 จากบ้าน
นางสมัย  ทองด้วง-
ถนนลาดยาง 

กองช่าง งานไฟฟ้าและ
ถนน 

104,110.- - - ตกลงราคา 60  

127 ต.ค.59-ก.ย.60 
 

ค่าก่อสร้างลานจอดรถ 
อบต.หนองบัวดง จ านวน 
3 จุด 

กองช่าง งานไฟฟ้าและ
ถนน 

191,884.- - - ตกลงราคา 60  



แผนจัดหาพัสดุ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560                   แบบ ผด.2  

       ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดง  อ าเภอศิลาลาด  จังหวัดศรีสะเกษ  

เมื่อวันท่ี  27  กันยายน  2559 

ล าดับ
ท่ี 
 

ช่วงเวลาท่ีเริ่ม
จัดหา 

รายการ/จ านวน 
(หน่วย) 

หน่วยงาน
เจ้าของเงิน 

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ วิธีการ
จัดหา 

ก าหนด
ส่งมอบ 
(วัน) 

หมายเหตุ 
แผนงาน/

งาน
โครงการ 

จ านวน 
(บาท) 

ประเภท จ านวน(บาท 

128 ต.ค.59-มิ.ย.60 
 

ค่าก่อสร้างระบบประปา
หมู่บ้านแบบผิวดิน 
ขนาดใหญ่มาก  บ้าน
หนองบัวทอง  ม.1  

กองช่าง   งานประปา 
(เงินอุหนุน
เฉพาะกิจ 
2560) 

4,845,000.- ประกวด
ราคา 

180  

 
 
 

          

 
 
 

          

 
 
 

          



แผนจัดหาพัสด ุ (ผด.2)   

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 

 

งานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน   

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดง 


