
 ชว่งเวลา หน่วยงาน ก าหนด

ทีต่อ้งเริ่มจดัหา เจา้ของเงิน  แผนงาน/งาน /โครงการ  จ านวนเงิน  ประเภท  จ านวน (บาท) สง่มอบ (วัน)

1
ต.ค. 61- ก.ย.62

จ้างเหมาบริการต่างๆ ส านกัปลัดอบต. ส านกัปลัด
แผนงานบริหารทั่วไป 400,000.00  

เฉพาะเจาะจง
7

2
ต.ค. 61- ก.ย.62

จัดซ้ือจัดจ้างเกีย่วกบัการรับรองและพิธีการต่างๆ ส านกัปลัด
แผนงานบริหารทั่วไป 40,000.00    

เฉพาะเจาะจง
7

3
ต.ค. 61- ก.ย.62

จัดซ้ือวัสดุเกีย่วกบัการรับเสด็จ ส่งเสด็จฯ ส านกัปลัด
แผนงานบริหารทั่วไป 70,000.00    

เฉพาะเจาะจง 7

4 ต.ค.61 -ก.ย.62 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง ส านกัปลัด บริหารงานทั่วไป 60,000.00    เฉพาะเจาะจง 7

5 ต.ค.61 -ก.ย.62 วัสดุเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน ส านกัปลัด บริหารงานทั่วไป 100,000.00  เฉพาะเจาะจง 7

6 ต.ค. 61 -ก.ย. 62 วัสดุการเกษตร ส านกัปลัด บริหารงานทัวไป 50,000.00    เฉพาะเจาะจง 7

7
ต.ค.61 -ก.ย.62 จัดหาวัสดุดับเพลิง ส านกัปลัด แผนงานรักษาความสงบ

ภายใน
30,000.00    เฉพาะเจาะจง 7

8 ต.ค. 61 -ก.ย. 62 จัดซ้ือวัสดุโครงการปอ้งกนัและควบคุมโรค ส านกัปลัด แผนงานสาธารณสุข 20,000.00 เฉพาะเจาะจง 7

9
ต.ค. 61 -ก.ย. 62 จัดซ้ือวัสดุชุดตรวจปสัสวะ ส านกัปลัด แผนงานสาธารณสุข 12,000.00 เฉพาะเจาะจง 7

10 ต.ค.61 -ก.ย.62 จัดซ้ือทรายหรือปนูแดงก าจัดลูกน้ ายุงลาย ส านกัปลัด แผนงานสาธารณสุข 40,000.00 เฉพาะเจาะจง 7

11
ต.ค.61 -ก.ย.62 จัดซ้ือน้ ายาพ่นยุง ส านกัปลัด แผนงานสาธารณสุข 20,000.00 เฉพาะเจาะจง 7

แบบ ผด.2 

ล าดบัที ่  รายการ / จ านวน (หน่วย)
เงิบงบประมาณ  เงินนอกงบประมาณ

วิธีจดัหา หมายเหตุ

 แผนการจดัหาพัสด ุประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

ขององค์การบริหารสว่นต าบลปราสาททอง อ าเภอเขวาสนิรินทร์ จงัหวัดสรุินทร์



 ชว่งเวลา หน่วยงาน ก าหนด

ทีต่อ้งเริ่มจดัหา เจา้ของเงิน  แผนงาน/งาน /โครงการ  จ านวนเงิน  ประเภท  จ านวน (บาท) สง่มอบ (วัน)
ล าดบัที ่  รายการ / จ านวน (หน่วย)

เงิบงบประมาณ  เงินนอกงบประมาณ
วิธีจดัหา หมายเหตุ

12
ต.ค. 61 -ก.ย. 62 จัดซ้ือวัสดุศูนย์บริการถ่ายทอด

เทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบลปราสาททอง
ส านกัปลัด แผนงานการเกษตร 10,000.00 เฉพาะเจาะจง 7

13
ต.ค. 61- ก.ย.62

จัดซ้ือ/จัดจ้างซ่อมแซมบ ารุงรักษายานพาหนะ ส านกัปลัด
แผนงานบริหารทั่วไป 100,000.00  

เฉพาะเจาะจง 7

14
ต.ค. 60- ก.ย.61 จัดซ้ือ/จัดจ้าง ในการบ ารุงรักษาซ่อมแซม

ทรัพย์สิน ของอบต.ปราสาททอง
ส านกัปลัด

แผนงานบริหารทั่วไป 50,000.00    
เฉพาะเจาะจง 7

15
ต.ค.61 -ก.ย.62 จัดซ้ือวัคซีนปอ้งกนัโรคพิษสุนขับา้ ตามโครงการ

สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภยั จากโรคพิษสุนขับา้
ส านกัปลัด แผนงานสาธารณสุข 34,380.00 เฉพาะเจาะจง 7

16  ต.ค.61-ก.ย.62 โครงการจัดท าแผนที่ภาษแีละทะเบยีนทรัพย์สิน กองคลัง
แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารงานคลัง
350,000 เฉพาะเจาะจง 180

17 ต.ค.61-ก.ย.62

ด าเนนิการเบกิจ่ายค่าใช้จ่ายในพิธีการ หรือ

พิธีกรรมทางศาสนา และวันส าคัญต่างๆของทาง

ราชการ และค่าใช้จ่ายอืน่ที่จ าเปน็ตามระเบยีบ

และหนงัสือส่ังการที่เกีย่วข้อง

กองการศึกษาฯ
การศึกษาศาสนาวัฒนธรรม

และนนัทนาการ
30,000 เฉพาะเจาะจง 7

18 ต.ค.61-ก.ย.62

ด าเนนิการจ้างเหมาบริการต่างๆ เพื่อสนบัสนนุ

การด าเนนิงาน ของกองการศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม ได้แก ่ค่าถ่ายเอกสาร ค่าจ้างเหมา

บริการครูพี่เล้ียง

กองการศึกษาฯ การศึกษา 200,000 เฉพาะเจาะจง 7



 ชว่งเวลา หน่วยงาน ก าหนด

ทีต่อ้งเริ่มจดัหา เจา้ของเงิน  แผนงาน/งาน /โครงการ  จ านวนเงิน  ประเภท  จ านวน (บาท) สง่มอบ (วัน)
ล าดบัที ่  รายการ / จ านวน (หน่วย)

เงิบงบประมาณ  เงินนอกงบประมาณ
วิธีจดัหา หมายเหตุ

19
ต.ค. 61 - ก.ย. 62 บ ารุงรักษาและซ่อมแซม ไฟฟ้าสาธารณะ กองช่าง แผนงานเคหะและชุมชน/

งานไฟฟ้าถนน
60,000

เฉพาะเจาะจง
30

20
ต.ค. 61 - ก.ย. 62 จัดหาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง แผนงานเคหะและชุมชน/

งานไฟฟ้าถนน
90,000

เฉพาะเจาะจง
15

21
ต.ค. 61 - ก.ย. 62 บ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและส่ิงกอ่สร้าง กองช่าง แผนงานเคหะและชุมชน/

งานบริหารทั่วไปเกีย่วกบั

เคหะและชุมชน

282,049
เฉพาะเจาะจง

15

 -

22
ต.ค. 61 - ก.ย. 62 จัดหาวัสดุกอ่สร้าง กองช่าง แผนงานเคหะและชุมชน/

งานบริหารทั่วไปเกีย่วกบั

เคหะและชุมชน

20,000
เฉพาะเจาะจง

15

 -

23
พ.ย. 61- ก.ย.62

จัดซ้ือวัสดุโครงการเลือกต้ัง ส านกัปลัด
แผนงานบริหารทั่วไป 200,000.00  

เฉพาะเจาะจง
15

24
พ.ย.61- ก.ย. 62 จัดซ้ือวัสดุโครงการซ่อมสร้างบา้นผู้ยากไร้ ส านกัปลัด แผนงานสังคมสงเคราะห์ 50,000.00

เฉพาะเจาะจง
45

25 พ.ย.61-ธ.ค.61
โครงการกอ่สร้างประตูทางเข้าสนามกฬีากลาง

ต าบลปราสาททอง
กองการศึกษาฯ

การศึกษาศาสนาวัฒนธรรม

และนนัทนาการ
110,000 เฉพาะเจาะจง 30

26
พ.ย. 61 - ม.ค. 62 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบา้นนาย

ช านาญ มลูศาสตร์ ถึง หนองปริง บา้นตาสอน 

หมูท่ี่ 11

กองช่าง แผนงานเคหะและชุมชน/

งานไฟฟ้าถนน
138,000

เฉพาะเจาะจง
30

27
พ.ย. 61 - ม.ีค. 62 จ้างเหมาบริการเดินสายและติดต้ังอปุกรณ์ไฟฟ้า กองช่าง แผนงานเคหะและชุมชน/

งานไฟฟ้าถนน
200,000

เฉพาะเจาะจง
30



 ชว่งเวลา หน่วยงาน ก าหนด

ทีต่อ้งเริ่มจดัหา เจา้ของเงิน  แผนงาน/งาน /โครงการ  จ านวนเงิน  ประเภท  จ านวน (บาท) สง่มอบ (วัน)
ล าดบัที ่  รายการ / จ านวน (หน่วย)

เงิบงบประมาณ  เงินนอกงบประมาณ
วิธีจดัหา หมายเหตุ

28
พ.ย. 61 - ม.ค. 62 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยโพธิ์ทอง 

บา้นหนองโพธิ์ หมูท่ี่ 13
กองช่าง แผนงานเคหะและชุมชน/

งานไฟฟ้าถนน
87,000

เฉพาะเจาะจง
30

29
พ.ย.-61 จัดหาครุภณัฑ์ส ารวจ กองช่าง แผนงานเคหะและชุมชน/

งานบริหารทั่วไปเกีย่วกบั

เคหะและชุมชน

1,500
เฉพาะเจาะจง

15

30
ธ.ค.61 , ม.ีค.62 ,

 มิ.ย.62 , ก.ย.62
จัดหาวัสดุส านกังาน กองช่าง แผนงานเคหะและชุมชน/

งานบริหารทั่วไปเกีย่วกบั

เคหะและชุมชน

40,000
เฉพาะเจาะจง

15

31
ธ.ค.61 , ม.ีค.62 ,

 มิ.ย.62 , ก.ย.62

จัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง แผนงานเคหะและชุมชน/

งานบริหารทั่วไปเกีย่วกบั

เคหะและชุมชน

20,000
เฉพาะเจาะจง

15

32
ธ.ค. 61- ก.พ. 62 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบา้น

นายภพิักตร์ สมคัรสมาน ถึง ทางหลวงชนบท 

บา้นแสรออ หมูท่ี่  8

กองช่าง แผนงานเคหะและชุมชน/

งานไฟฟ้าถนน
186,700

เฉพาะเจาะจง
30

33
ธ.ค.61/ม.ีค.62/

ม.ิย.62/ก.ย.62
 วัสดุส านกังาน ส านกัปลัด บริหารงานทั่วไป 170,000.00  

เฉพาะเจาะจง
15

34
ธ.ค.61/ม.ีค.62/

ม.ิย.62/ก.ย.62
วัสดุงานบา้นงานครัว ส านกัปลัด บริหารงานทั่วไป 60,000.00    

เฉพาะเจาะจง
15

35
ธ.ค.-61 จัดซ้ือครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์   (เคร่ืองพิมพ์  

Multifunction) แบบฉีดหมกึ จ านวน 1 เคร่ือง
ส านกัปลัด บริหารงานทั่วไป 7,900.00     

เฉพาะเจาะจง
15

36
ธ.ค. 61- ม.ค.62 จัดซ้ือวัสดุโครงการความปลอดภยัทางถนน(ช่วง

เทศกาลปใีหม ่ป ี2562)
ส านกัปลัด แผนงานรักษาความสงบ

ภายใน
25,000.00    

เฉพาะเจาะจง
15



 ชว่งเวลา หน่วยงาน ก าหนด

ทีต่อ้งเริ่มจดัหา เจา้ของเงิน  แผนงาน/งาน /โครงการ  จ านวนเงิน  ประเภท  จ านวน (บาท) สง่มอบ (วัน)
ล าดบัที ่  รายการ / จ านวน (หน่วย)

เงิบงบประมาณ  เงินนอกงบประมาณ
วิธีจดัหา หมายเหตุ

37
ธ.ค.61,มี.ค.62,

ม.ิย.62,ก.ย.62

จัดหาวัสดุส านกังาน ส าหรับกองการศึกษา 

ศาสนาและวัฒนธรรม ใหเ้พียงพอตลอด

ปงีบประมาณ

กองการศึกษาฯ การศึกษา 20,000 เฉพาะเจาะจง 15

 ธ.ค.61,  มี.ค.62- กองคลัง เฉพาะเจาะจง

ม.ิย..62, ก.ย.62 เฉพาะเจาะจง

ธ.ค.61,  ม.ีค.62- กองคลัง เฉพาะเจาะจง

ม.ิย..62, ก.ย.62 เฉพาะเจาะจง

40
ธ.ค.61/ม.ีค.62/

ม.ิย.62/ก.ย.62
วัสดุคอมพิวเตอร์ ส านกัปลัด บริหารงานทั่วไป 60,000.00    

เฉพาะเจาะจง
15

กองการศึกษาฯ เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

42 ธ.ค.-61
จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมกึ 

(Inkjet)
กองการศึกษาฯ การศึกษา 7,900 เฉพาะเจาะจง 15

43
ธ.ค. 61- ก.พ. 62 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบา้นนาย

วิชัย ยืนยาว ถึง สามแยกสายทาง ฉันเพล - แส

รออ บา้นระไซร์ หมูท่ี่ 10

กองช่าง แผนงานเคหะและชุมชน/

งานไฟฟ้าถนน
99,900

เฉพาะเจาะจง
30

44
ธ.ค. 61- ก.พ. 62 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บา้นระไซร์ 

หมูท่ี่ 10
กองช่าง แผนงานเคหะและชุมชน/

งานไฟฟ้าถนน
85,000

เฉพาะเจาะจง
30

15
แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารงานคลัง
38 ค่าวัสดุส านกังาน 50,000

41
ธ.ค.61,มี.ค.62,

ม.ิย.62,ก.ย.62

ด าเนนิการจัดซ้ืออาหารเสริมนมส าหรับเด็กเล็ก 

สังกดัศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 แหง่ และส าหรับ

โรงเรียนสังกดัส านกังาน คณะกรรมการศึกษา

ขัน้พื้นฐาน(สพฐ)ในพื้นที่ 5 แหง่

การศึกษา 1,360,211

1539 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 20,000
แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารงานคลัง

30



 ชว่งเวลา หน่วยงาน ก าหนด

ทีต่อ้งเริ่มจดัหา เจา้ของเงิน  แผนงาน/งาน /โครงการ  จ านวนเงิน  ประเภท  จ านวน (บาท) สง่มอบ (วัน)
ล าดบัที ่  รายการ / จ านวน (หน่วย)

เงิบงบประมาณ  เงินนอกงบประมาณ
วิธีจดัหา หมายเหตุ

45
ธ.ค. 61- ก.พ. 62 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางจาก

บา้นโพธิ์นอ้ย เชือ่มวัดหนองโพธิ์นอ้ย บา้นโพธิ์

นอ้ย หมูท่ี่ 12

กองช่าง แผนงานเคหะและชุมชน/

งานไฟฟ้าถนน
138,000

เฉพาะเจาะจง
30

46
ม.ค.-62 จัดซ้ือครุภณัฑ์ส านกังาน ตู้เหล็กแบบส่ีล้ินชัก 

จ านวน 1 หลัง ส านกัปลัด

บริหารงานทั่วไป 7,900.00     
เฉพาะเจาะจง

7

47
ม.ค.-62 จัดซ้ือครุภณัฑ์ส านกังาน ตู้เอกสารบานเล่ือน

แบบกระจก ขนาด 6 ฟุต จ านวน 2 หลัง ส านกัปลัด

บริหารงานทั่วไป 12,000.00    
เฉพาะเจาะจง

7

48
ม.ค.- ก.พ. 62 จัดซ้ือวัสดุโครงการส่งเสริมและสนบัสนนุการมี

ส่วนร่วมของประชาชน ประจ าป ี2562
ส านกัปลัด แผนงานสร้างความเข้มแข็งฯ 30,300.00    

เฉพาะเจาะจง
7

49
ม.ค. - ก.พ. 62 จัดซ้ือวัสดุโครงการพัฒนาศักยภาพและบทบาท

สตรีต าบลปราสาททอง
ส านกัปลัด แผนงานสร้างความเข้มแข็งฯ 50,000.00    

เฉพาะเจาะจง
7

กองคลัง เฉพาะเจาะจง

กองคลัง เฉพาะเจาะจง

กองคลัง เฉพาะเจาะจง

กองคลัง เฉพาะเจาะจง

กองคลัง เฉพาะเจาะจง

55 ม.ค.62-ม.ีค.62
จัดซ้ือเคร่ืองเล่นพัฒนาการเด็กจ านวน 1 ชุด 

ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบา้นฉันเพล
กองการศึกษาฯ การศึกษา 200,000 เฉพาะเจาะจง 30

50 ม.ค.-62 จัดซ้ือตู้เหล็กเกบ็แฟ้ม 2 ชัน้ 10,200 7
แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารงานคลัง

51 ม.ค.-62 จัดซ้ือตู้เหล็กเกบ็แฟ้ม 4 ชัน้ 12,600
แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารงานคลัง

52 ม.ค.-62 จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ พร้อมอปุกรณ์ 1 ชุด 30,000
แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารงานคลัง

53 ม.ค.-62
จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมกึพร้อมติดต้ังถึง

หมกึพิมพ์ จ านวน 2 เคร่ือง
8,600

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารงานคลัง

54  ม.ค.62
จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จ านวน

 1 เคร่ือง
2,500

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารงานคลัง
15

7

15

7



 ชว่งเวลา หน่วยงาน ก าหนด

ทีต่อ้งเริ่มจดัหา เจา้ของเงิน  แผนงาน/งาน /โครงการ  จ านวนเงิน  ประเภท  จ านวน (บาท) สง่มอบ (วัน)
ล าดบัที ่  รายการ / จ านวน (หน่วย)

เงิบงบประมาณ  เงินนอกงบประมาณ
วิธีจดัหา หมายเหตุ

56 ม.ค.-62
จัดซ้ือตู้เอกสารบานเล่ือน แบบกระจก ขนาด 5 

ฟุต
กองการศึกษาฯ การศึกษา 6,000 เฉพาะเจาะจง 15

57 ม.ค.-62 จัดซ้ือตู้เหล็กแบบ 4 ล้ินชัก มหีล้ิูนชัก กองการศึกษาฯ การศึกษา 7,900 เฉพาะเจาะจง 15

58 ม.ค.-62
ขออนมุติัจัดท า และด าเนนิโครงการอนรัุกษสื์บ

สานประเพณีแหเ่ทียนพรรษา
กองการศึกษาฯ

ศาสนาวัฒนธรรมและ

นนัทนาการ
200,000 เฉพาะเจาะจง 15

59 ม.ค.-62

ด าเนนิการขออนมุติัจัดท าโครงการจัดการ

แข่งขันกฬีาประชาชนต าบลปราสาททอง 

ประจ าป ี2562
กองการศึกษาฯ

ศาสนาวัฒนธรรมและ

นนัทนาการ
320,000 เฉพาะเจาะจง 30

60
ม.ค. - ม.ีค. 62 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอย

กลางหมูบ่า้น  บา้นตาปดุ หมูท่ี่ 7
กองช่าง แผนงานเคหะและชุมชน/

งานไฟฟ้าถนน
166,000

เฉพาะเจาะจง
30

61

ม.ค. - ม.ีค. 62 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายทางบา้น

นายไฟโรจน ์จารัตน ์ถึง บา้นนางเตียงค า พอก

พูน  บา้นฉันเพล หมูท่ี่ 2

กองช่าง แผนงานเคหะและชุมชน/

งานไฟฟ้าถนน
187,000

เฉพาะเจาะจง

30

62

ก.พ. -เม.ย. 62 จัดซ้ือจัดจ้าง โครงการกอ่สร้างร้ัวคอนกรีต 

ความยาวรวม 69 เมตร สูง 2 เมตร พร้อมปา้ย

โครงการ

ส านกัปลัด บริหารงานทั่วไป 200,000.00  

เฉพาะเจาะจง

45

63
ก.พ. - ม.ีค. 62 จัดซ้ือวัสดุโครงการอบต.พบประชาชน ประจ าปี

 2562
ส านกัปลัด แผนงานสร้างความเข้มแข็งฯ 50,000.00    

เฉพาะเจาะจง
7

64

ก.พ.- เม.ย. 62 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ทางเชือ่มต่อ

ซอยทิศตะวันออหมูบ่า้นคุ้ม 4 สระกลาง บา้น

สามโค หมูท่ี่ 6

กองช่าง แผนงานเคหะและชุมชน/

งานไฟฟ้าถนน
119,000

เฉพาะเจาะจง

30



 ชว่งเวลา หน่วยงาน ก าหนด

ทีต่อ้งเริ่มจดัหา เจา้ของเงิน  แผนงาน/งาน /โครงการ  จ านวนเงิน  ประเภท  จ านวน (บาท) สง่มอบ (วัน)
ล าดบัที ่  รายการ / จ านวน (หน่วย)

เงิบงบประมาณ  เงินนอกงบประมาณ
วิธีจดัหา หมายเหตุ

65

ก.พ.- เม.ย. 62 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบา้น

นายประสิทธิ์ ถึง ปา่สาธารณะ บา้นระงอล หมูท่ี่

 4

กองช่าง แผนงานเคหะและชุมชน/

งานไฟฟ้าถนน
150,000

เฉพาะเจาะจง

30

66

ก.พ.- ม.ีค. 62 กอ่สร้างถนนลงหนิคลุก หมูท่ี่ 9 บา้นใหม ่จากที่

นานายกมึ สมคัรสมาน ถึงที่นานายบญุนาค 

สมคัรสมาน

กองช่าง แผนงานเคหะและชุมชน/

งานไฟฟ้า ถนน
100,000

เฉพาะเจาะจง

30

67

ก.พ. - ม.ีค. 62 กอ่สร้างถนนลงหนิคลุก หมูท่ี่ 9 บา้นใหม ่จากที่

นานายประสิทธิ์ วงษศ์รี ถึง ที่นานายชัย สมคัร

สมาน

กองช่าง แผนงานเคหะและชุมชน/

งานไฟฟ้าถนน
72,000

เฉพาะเจาะจง

68 ม.ีค.-62 จัดซ้ือวัสดุโครงการจัดงานวันท้องถิน่ไทย ส านกัปลัด แผนงานสร้างความเข้มแข็งฯ 200,000.00  เฉพาะเจาะจง 7

69
ม.ีค.-62 จัดซ้ือวัสดุโครงการชุมชนเข้มแข็งปลอดยาเสพ

ติด ป ี2562 ส านกัปลัด

แผนงานสร้างความเข้มแข็งฯ 30,000.00    
เฉพาะเจาะจง

7

70

ม.ีค.-62 จัดซ้ือวัสดุโครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม

ของผู้บริหารท้องถิน่ สมาชิกสภาอบต. พนกังาน

ส่วนต าบล พนกังานครู พนกังานจ้าง และผู้น า

ชุมชนต าบลปราสาททอง

ส านกัปลัด แผนงานสร้างความเข้มแข็งฯ 20,000.00    

เฉพาะเจาะจง

15

71

ม.ีค. - เม.ย. 62 กอ่สร้างถนนลงหนิคลุก หมูท่ี่ 1 บา้นฉันเพล 

จากที่นานางกชรัตน ์พูนชัย ถึง ที่นานางยิด จิต

เดียว

กองช่าง แผนงานเคหะและชุมชน/

งานไฟฟ้าถนน
99,000

เฉพาะเจาะจง

30

72

ม.ีค. - เม.ย. 62 กอ่สร้างถนนลงหนิคลุก หมูท่ี่ 5 บา้นหนองไทร 

จากที่นา นายกติติพงษ ์นลิสุข ถึงที่นา นานอน ุ

จารัตน์

กองช่าง แผนงานเคหะและชุมชน/

งานไฟฟ้าถนน
120,000

เฉพาะเจาะจง

30



 ชว่งเวลา หน่วยงาน ก าหนด

ทีต่อ้งเริ่มจดัหา เจา้ของเงิน  แผนงาน/งาน /โครงการ  จ านวนเงิน  ประเภท  จ านวน (บาท) สง่มอบ (วัน)
ล าดบัที ่  รายการ / จ านวน (หน่วย)

เงิบงบประมาณ  เงินนอกงบประมาณ
วิธีจดัหา หมายเหตุ

73

ม.ีค. - พ.ค. 62 วางท่อระบายน้ า หมูท่ี่ 1 บา้นฉันเพล จากบา้น

นางเนยีว พอกพูน ถึง บา้นนางสุขจิตร สอนดอก
กองช่าง แผนงานเคหะและชุมชน/

งานบ าบดัน้ าเสีย
115,000

เฉพาะเจาะจง

45

74
ม.ีค. - พ.ค. 62 วางท่อระบายน้ า หมูท่ี่ 3 บา้นพะเนา (ภายใน

หมูบ่า้น)
กองช่าง แผนงานเคหะและชุมชน/

งานบ าบดัน้ าเสีย
181,000

เฉพาะเจาะจง
45

75
เม.ย. - พ.ค. 62 วางท่อระบายน้ า หมูท่ี่ 13 บา้นหนองโพธิ์ สาย

ทางข้างศาลาประชาคมหมูบ่า้น
กองช่าง แผนงานเคหะและชุมชน/

งานบ าบดัน้ าเสีย
68,000

เฉพาะเจาะจง
45

76
เม.ย.-62 จัดซ้ือวัสดุโครงการความปลอดภยัทางถนน (ช่วง

เทศกาลสงกรานต์ ป ี2562)
ส านกัปลัด แผนงานรักษาความสงบ

ภายใน
25,000.00    

เฉพาะเจาะจง
15

77
เม.ย.- พ.ค. 62 จัดซ้ือวัสดุโครงการประกวดหมูบ่า้นสะอาด ส านกัปลัด แผนงานสร้างความเข้มแข็งฯ 50,000.00    

เฉพาะเจาะจง
7

78 เม.ย.-62

ด าเนนิการขออนมุติัโครงการจัดงานประจ าปี

องค์ปราสาททอง เพื่อสร้างจิตส านกึใน

ประวัติศาสตร์และประเพณีท้องถิน่ โดยการจัด

พิธีบวงสรวงองค์ปราสาททอง การแสดง

การละเล่นพื้นบา้น

กองการศึกษาฯ
ศาสนาวัฒนธรรมและ

นนัทนาการ
200,000 เฉพาะเจาะจง 7

79
เม.ย. - มิ.ย. 62 วางท่อระบาบน้ า หมูท่ี่ 6 บา้นสามโค (ซอย

กลางหมูบ่า้น)
กองช่าง แผนงานเคหะและชุมชน/

งานบ าบดัน้ าเสีย
138,500

เฉพาะเจาะจง
45

80

พ.ค.-62 จัดซ้ือวัสดุโครงการฝึกอบรมใหค้วามรู้

เทคโนโลยีทางการเกษตร
ส านกัปลัด แผนงานการเกษตร 50,000.00

เฉพาะเจาะจง

7



 ชว่งเวลา หน่วยงาน ก าหนด

ทีต่อ้งเริ่มจดัหา เจา้ของเงิน  แผนงาน/งาน /โครงการ  จ านวนเงิน  ประเภท  จ านวน (บาท) สง่มอบ (วัน)
ล าดบัที ่  รายการ / จ านวน (หน่วย)

เงิบงบประมาณ  เงินนอกงบประมาณ
วิธีจดัหา หมายเหตุ

81
ม.ิย.-62 จัดซ้ือโครงการฝึกซ้อมแผนสาธารณภยัในชุมชน

 ป ี2562
ส านกัปลัด แผนงานรักษาความสงบ

ภายใน
20,000.00    

เฉพาะเจาะจง
7

82

ม.ิย.-62 จัดซ้ือวัสดุโครงการปลูกปา่ ลดภาวะโลกร้อน ส านกัปลัด แผนงานการเกษตร 50,000.00    

เฉพาะเจาะจง

7

83
ก.ค.-62

จัดซ้ือวัสดุโครงการจัดกจิกรรมเฉลิมพระเกยีรติ ส านกัปลัด

แผนงานสร้างความเข้มแข็งฯ 50,000.00    
เฉพาะเจาะจง

7

84 ก.ค.62-ส.ค.62
จัดส่งนกักฬีาเข้าร่วมการแข่งขันระดับอ าเภอ 

และระดับจังหวัด
กองการศึกษาฯ

ศาสนาวัฒนธรรมและ

นนัทนาการ
150,000 เฉพาะเจาะจง 15

85
ก.ค. - ก.ย. 62

จัดซ้ือวัสดุโครงการการพัฒนาศักยภาพการ

บริหารจัดการกลุ่มทอผ้าไหมสู่สากล ส านกัปลัด

แผนงานสร้างความเข้มแข็งฯ 100,000.00  
เฉพาะเจาะจง

15

86 ส.ค.-62
ด าเนนิการเบกิจ่ายเงินโครงการฝึกอบรม

คุณธรรม จริยธรรม ประจ าป ี2562
กองการศึกษาฯ

การศึกษาศาสนาวัฒนธรรม

และนนัทนาการ
40,000 เฉพาะเจาะจง 15

87

ก.ย.-62 จัดซ้ือวัสดุโครงการค่ายเด็กและเยาวชนไทย 

หา่งไกลยาเสพติด และการมเีพศสัมพันธ์กอ่นวัย

อนัควร

ส านกัปลัด แผนงานสร้างความเข้มแข็งฯ 150,000.00  

เฉพาะเจาะจง

7


