
ล ำดับท่ี โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรม พ้ืนท่ี หน่วยงำน

 (ผลผลิต/งบประมำณ) ด ำเนินกำร ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
๑ งบด ำเนินงำน อบต. ส ำนักปลัด

ค่ำใช้สอย งำนบริหำรท่ัวไป
รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร

๒ งบด ำเนินงำน อบต. ส ำนักปลัด
ค่ำใช้สอย งำนบริหำรท่ัวไป
รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร

๓ งบด ำเนินงำน อบต. ส ำนักปลัด
ค่ำใช้สอย งำนบริหำรท่ัวไป
รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร

๔ งบด ำเนินงำน อบต. ส ำนักปลัด
ค่ำใช้สอย งำนบริหำรท่ัวไป
รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร

๕ งบด ำเนินงำน โครงกำรท้องถ่ินปลูกป่ำเฉลิมพระเกียรติ อบต. ส ำนักปลัด
ค่ำใช้สอย  "ท้องถ่ิน สร้ำงป่ำ รักษ์น  ำ" (๑๐,๐๐๐.- บำท) งำนบริหำรท่ัวไป
รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร

๖ งบด ำเนินงำน โครงกำรบ ำรุงรักษำแหล่งน  ำ คูคลอง อบต. ส ำนักปลัด
ค่ำใช้สอย (๑๐,๐๐๐.- บำท) งำนบริหำรท่ัวไป
รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร

แผนปฏิบัติกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓  (ผด ๒)
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแหลมตะลุมพุก

พ.ศ.๒๕๖๒ พ.ศ.๒๕๖๓ วิธีกำรจัดหำ ก ำหนดส่ง
มอบงำน (วัน)

หมำยเหตุ

ค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรอันเน่ืองมำจำก
พระรำชด ำริ และนโยบำยรัฐบำลท่ีเก่ียวกับ
กำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ และ
ส่ิงแวดล้อม (๓๐,๐๐๐.- บำท)

เฉพำะเจำะจง  ๗ วัน จัดซื อ/จ้ำง 
ตำมควำม
จ ำเป็น

ค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรพระรำชพิธีเฉลิมพระ
ชนมพรรษำสมเด็จพระนำงเจ้ำพระบรมรำชินี 
(๒๐,๐๐๐.- บำท)

เฉพำะเจำะจง  ๗ วัน จัดซื อ/จ้ำง 
ตำมควำม
จ ำเป็น

ค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรพระรำชพิธีเฉลิม
พระบำทสมเด็จพระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว 
ประจ ำปี ๒๕๖๓  (๓๐,๐๐๐.- บำท)

เฉพำะเจำะจง  ๗ วัน จัดซื อ/จ้ำง 
ตำมควำม
จ ำเป็น

โครงกำรเตียมควำมพร้อมกำรพัฒนำ
ประชำธิปไตย (๑๐,๐๐๐.- บำท)

เฉพำะเจำะจง  ๗ วัน จัดซื อ/จ้ำง 
ตำมควำม
จ ำเป็น

เฉพำะเจำะจง  ๗ วัน จัดซื อ/จ้ำง 
ตำมควำม
จ ำเป็น

เฉพำะเจำะจง  ๗ วัน จัดซื อ/จ้ำง 
ตำมควำม
จ ำเป็น

หน้า 1



ล ำดับท่ี โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรม พ้ืนท่ี หน่วยงำน

 (ผลผลิต/งบประมำณ) ด ำเนินกำร ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
๗ งบด ำเนินงำน อบต. ส ำนักปลัด

ค่ำใช้สอย งำนบริหำรท่ัวไป
รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร

๘ งบด ำเนินงำน อบต. ส ำนักปลัด
ค่ำใช้สอย งำนบริหำรท่ัวไป
รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร

๙ งบด ำเนินงำน อบต. ส ำนักปลัด
ค่ำใช้สอย งำนบริหำรท่ัวไป
รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร

๑๐ งบด ำเนินงำน อบต. ส ำนักปลัด
ค่ำใช้สอย งำนบริหำรท่ัวไป
รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร

๑๑ งบด ำเนินงำน โครงกำรรณรงค์รักษำส่ิงแวดล้อม อบต. ส ำนักปลัด
ค่ำใช้สอย (๑๕,๐๐๐.- บำท) งำนบริหำรท่ัวไป
รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร

๑๒ งบด ำเนินงำน อบต. ส ำนักงำนปลัด
ค่ำใช้สอย งำนบริหำรท่ัวไป
รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร

๑๓ งบด ำเนินงำน อบต. ส ำนักปลัด

ค่ำใช้สอย งำนบริหำรท่ัวไป
รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร

พ.ศ.๒๕๖๒ พ.ศ.๒๕๖๓ วิธีกำรจัดหำ ก ำหนดส่ง
มอบงำน (วัน)

หมำยเหตุ

ค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรปกป้องสถำบันส ำคัญ
ของชำติ  (๒๐,๐๐๐.- บำท)

เฉพำะเจำะจง  ๗ วัน จัดซื อ/จ้ำง 
ตำมควำม
จ ำเป็น

โครงกำรพระรำชด ำริหรือพระรำชเสำวณีย์ 
(๑๐,๐๐๐.- บำท)

เฉพำะเจำะจง  ๗ วัน จัดซื อ/จ้ำง 
ตำมควำม
จ ำเป็น

โครงกำรพัฒนำและรณรงค์กำรใช้หญ้ำแฝกอัน
เน่ืองมำจำกพระรำชด ำริ ประจ ำปีงบประมำณ
 2563 (๑๐,๐๐๐.- บำท)

เฉพำะเจำะจง  ๗ วัน จัดซื อ/จ้ำง 
ตำมควำม
จ ำเป็น

โครงกำรรณรงค์เพ่ือจัดกำรและคัดแยกขยะ
มูลฝอย (๒๐,๐๐๐.- บำท)

เฉพำะเจำะจง  ๗ วัน จัดซื อ/จ้ำง 
ตำมควำม
จ ำเป็น

เฉพำะเจำะจง  ๗ วัน จัดซื อ/จ้ำง 
ตำมควำม
จ ำเป็น

โครงกำรรณรงค์ลดปริมำณขยะมูลฝอย 
ภำยใต้หลัก 3Rs คือ กำรใช้น้อย ใช้ซ  ำ และ
น ำกลับมำใช้ใหม่  (๒๐,๐๐๐.- บำท)

เฉพำะเจำะจง  ๗ วัน จัดซื อ/จ้ำง 
ตำมควำม
จ ำเป็น

โครงกำรร่วมพัฒนำและปรับปรุงภูมิทัศน์ใน
วันส ำคัญของชำติ  (๒๐,๐๐๐.- บำท)

เฉพำะเจำะจง  ๗ วัน จัดซื อ/จ้ำง 
ตำมควำม
จ ำเป็น

หน้า 1

หน้า 2



ล ำดับท่ี โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรม พ้ืนท่ี หน่วยงำน

 (ผลผลิต/งบประมำณ) ด ำเนินกำร ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
๑๔ งบด ำเนินงำน โครงกำรรักน  ำ รักป่ำ รักษำแผ่นดิน อบต. ส ำนักปลัด

ค่ำใช้สอย (๑๐,๐๐๐.- บำท) งำนบริหำรท่ัวไป
รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร

๑๕ งบด ำเนินงำน โครงกำรรักษ์ป่ำชุมชน อบต. ส ำนักปลัด
ค่ำใช้สอย  (๑๐,๐๐๐.- บำท) งำนบริหำรท่ัวไป
รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร

๑๖ งบด ำเนินงำน อบต. ส ำนักปลัด

ค่ำใช้สอย งำนบริหำรท่ัวไป
รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร

๑๗ งบด ำเนินงำน อบต. ส ำนักปลัด

ค่ำใช้สอย งำนบริหำรท่ัวไป
รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร

๑๘ งบด ำเนินงำน โครงกำรอำสำสมัครท้องถ่ินรักษ์โลก อบต. ส ำนักปลัด
ค่ำใช้สอย (๑๐,๐๐๐.-บำท) งำนบริหำรท่ัวไป
รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร

๑๙ งบด ำเนินงำน อบต. ส ำนักปลัด
ค่ำใช้สอย งำนบริหำรท่ัวไป
รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร

พ.ศ.๒๕๖๒ พ.ศ.๒๕๖๓ วิธีกำรจัดหำ ก ำหนดส่ง
มอบงำน (วัน)

หมำยเหตุ

เฉพำะเจำะจง  ๗ วัน จัดซื อ/จ้ำง 
ตำมควำม
จ ำเป็น

เฉพำะเจำะจง  ๗ วัน จัดซื อ/จ้ำง 
ตำมควำม
จ ำเป็น

โครงกำรสนับสนุนค่ำอำหำร น  ำด่ืม ให้แก่
หน่วยงำนต่ำง ๆ ท่ีเข้ำมำปลูกป่ำในพื นท่ี  
(๑๐,๐๐๐.- บำท)

เฉพำะเจำะจง  ๗ วัน จัดซื อ/จ้ำง 
ตำมควำม
จ ำเป็น

โครงกำรอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยำกรธรรมชำติ
และส่ิงแวดล้อม (๑๐,๐๐๐.- บำท)

เฉพำะเจำะจง  ๗ วัน จัดซื อ/จ้ำง 
ตำมควำม
จ ำเป็น

เฉพำะเจำะจง  ๗ วัน จัดซื อ/จ้ำง 
ตำมควำม
จ ำเป็น

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำธรรมเนียมและลงทะเบียน
ต่ำงๆ ,ค่ำท ำวำรสำร ส่ิงพิมพ์ และค่ำรับ
วำรสำรต่ำงๆ ,ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรท ำกำร
อย่ำงหน่ึงอย่ำงใดเพ่ือให้เกิดประโยชน์กับ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล (๔๐๐,๐๐๐.- บำท)

เฉพำะเจำะจง - จัดซื อ/จ้ำง 
ตำมควำม
จ ำเป็น

หน้า 2

หน้า 3



ล ำดับท่ี โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรม พ้ืนท่ี หน่วยงำน

 (ผลผลิต/งบประมำณ) ด ำเนินกำร ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
๒๐ งบด ำเนินงำน อบต. ส ำนักปลัด

ค่ำใช้สอย งำนบริหำรท่ัวไป

(๑๐๐,๐๐๐.- บำท)

๒๑ งบด ำเนินงำน ค่ำใชจ่ำยเก่ียวกับกำรเลือกตั ง อบต. ส ำนักปลัด
ค่ำใช้สอย (๖๐๐,๐๐๐.- บำท) งำนบริหำรท่ัวไป

๒๒ งบด ำเนินงำน อบต. ส ำนักปลัด
ค่ำใช้สอย งำนบริหำรท่ัวไป

๒๓ งบด ำเนินงำน ค่ำซ่อมแซมปรับปรุงทรัพย์สิน อบต. ส ำนักปลัด
ค่ำใช้สอย เพ่ือให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ งำนบริหำรท่ัวไป
ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม (๑๐๐,๐๐๐.- บำท)

พ.ศ.๒๕๖๒ พ.ศ.๒๕๖๓ วิธีกำรจัดหำ ก ำหนดส่ง
มอบงำน (วัน)

หมำยเหตุ

ค่ำรับรอง เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำรับรองในกำร
ต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลท่ีมำนิเทศงำน 
ตรวจงำน หรือเย่ียมชมหรือทัศนศึกษำดูงำน 
และเจ้ำหน้ำท่ีเก่ียวข้อง ซ่ึงร่วมต้อนรับบุคคล
และคณะบุคคล ,ค่ำเลี ยงรับรอง เพ่ือจ่ำยเป็น
ค่ำเลี ยงรับรองในกำรประชุมสภำองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลหรือคณะกรรมกำร หรือ
คณะอนุกรรมกำรท่ีได้รับกำรแต่งตั งตำม
กฎหมำย หรือตำมระเบียบ

เฉพำะเจำะจง - จัดซื อ/จ้ำง 
ตำมควำม
จ ำเป็นรำยจ่ำยเก่ียวกับกำรรับรอง

และพิธีกำร

เฉพำะเจำะจง 45 วัน จัดซื อ/จ้ำง 
ตำมควำม
จ ำเป็น

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำร
ปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำ
ลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำร
ปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำ
ลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ

เฉพำะเจำะจง  ๗ วัน จัดซื อ/จ้ำง 
ตำมควำม
จ ำเป็น

ค่ำจ้ำงองค์กรหรือสถำบันท่ีเป็นกลำงในกำร
ส ำรวจควำมพึงพอใจในกำรให้บริกำรของ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  (25,๐๐๐.- บำท)

เฉพำะเจำะจง ๓๐ วัน จัดซื อ/จ้ำง 
ตำมควำม
จ ำเป็น

หน้า 4



ล ำดับท่ี โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรม พ้ืนท่ี หน่วยงำน

 (ผลผลิต/งบประมำณ) ด ำเนินกำร ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
๒๔ งบด ำเนินงำน วัสดุส ำนักงำน เช่น กระดำษ หมึก แบบพิมพ์ อบต. ส ำนักปลัด

ค่ำวัสดุ แฟ้มฯลฯ (๑๕๐,๐๐๐.- บำท) งำนบริหำรท่ัวไป
วัสดุส ำนักงำน

๒๕ งบด ำเนินงำน อบต. ส ำนักปลัด
ค่ำวัสดุ งำนบริหำรท่ัวไป
วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ

๒๖ งบด ำเนินงำน อบต. ส ำนักปลัด
ค่ำวัสดุ งำนบริหำรท่ัวไป
วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว

๒๗ งบด ำเนินงำน อบต. ส ำนักปลัด
ค่ำวัสดุ งำนบริหำรท่ัวไป
วัสดุเชื อเพลิงและหล่อล่ืน

๒๘ งบด ำเนินงำน อบต. ส ำนักปลัด
ค่ำวัสดุ งำนบริหำรท่ัวไป
วัสดุกีฬำ

๒๙ งบด ำเนินงำน อบต. ส ำนักปลัด
ค่ำวัสดุ งำนบริหำรท่ัวไป
วัสดุคอมพิวเตอร์

๓๐ งบลงทุน อบต. ส ำนักปลัด
ค่ำครุภัณฑ์ งำนบริหำรท่ัวไป
ครุภัณฑ์ส ำนักงำน

พ.ศ.๒๕๖๒ พ.ศ.๒๕๖๓ วิธีกำรจัดหำ ก ำหนดส่ง
มอบงำน (วัน)

หมำยเหตุ

เฉพำะเจำะจง  ๗ วัน จัดซื อ/จ้ำง 
ตำมควำม
จ ำเป็น

วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ เช่น ฟิวส์ ปล๊ักไฟฟ้ำ 
สวิตช์ไฟฟ้ำ  (๓๐,๐๐๐.- บำท)

เฉพำะเจำะจง  ๗ วัน จัดซื อ/จ้ำง 
ตำมควำม
จ ำเป็น

วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว เช่น ไม้กวำด แปรง 
น  ำยำเช็คกระจก ถุงมือ ถุงด ำฯลฯ   
(๕๐,๐๐๐.- บำท)

เฉพำะเจำะจง  ๗ วัน จัดซื อ/จ้ำง 
ตำมควำม
จ ำเป็น

วัสดุเชื อเพลิงและหล่อล่ืน เช่น ค่ำน  ำมันดีเซล
 น  ำมันเบนซิน น  ำมันเคร่ือง น  ำมันหล่อล่ืน
ฯลฯ  (๒๐๐,๐๐๐.- บำท)

เฉพำะเจำะจง  ๗ วัน จัดซื อ/จ้ำง 
ตำมควำม
จ ำเป็น

วัสดุกีฬำให้กับหมู่บ้ำนต่ำงๆ ในต ำบลแหลม
ตะลุมพุก เช่น ฟุตบอล ตระกร้อ ตำข่ำย
ตะกร้อ แบดมินตัน ฯลฯ  (๓๐,๐๐๐.- บำท)

เฉพำะเจำะจง  ๗ วัน จัดซื อ/จ้ำง 
ตำมควำม
จ ำเป็น

วัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจำนบันทึก
ข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ ส ำหรับเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึก เคร่ืองส ำรองไฟ 
ฯลฯ   (๖๐,๐๐๐.- บำท)

เฉพำะเจำะจง  ๗ วัน จัดซื อ/จ้ำง 
ตำมควำม
จ ำเป็น

โครงกำรจัดท ำบอร์ดผู้บริหำร พนักงำน และ
สมำชิกสภำฯ (๕๐,๐๐๐.- บำท)

เฉพำะเจำะจง ๗ วัน จัดซื อ/จ้ำง 
ตำมควำม
จ ำเป็น

หน้า 5



ล ำดับท่ี โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรม พ้ืนท่ี หน่วยงำน

 (ผลผลิต/งบประมำณ) ด ำเนินกำร ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
๓๑ งบลงทุน อบต. ส ำนักปลัด

ค่ำครุภัณฑ์ งำนบริหำรท่ัวไป
ครุภัณฑ์ส ำนักงำน

๓๒ งบลงทุน โครงกำรจัดซื อเคร่ืองปรับอำกำศ อบต. ส ำนักปลัด
ค่ำครุภัณฑ์  (๗๕,๐๐๐.- บำท) งำนบริหำรท่ัวไป
ครุภัณฑ์ส ำนักงำน

๓๓ งบลงทุน โครงกำรจัดซื อตู้เหล็ก ๒ บำน จ ำนวน ๑๐ ตู้ อบต. ส ำนักปลัด
ค่ำครุภัณฑ์  (๕๕,๐๐๐.- บำท) งำนบริหำรท่ัวไป
ครุภัณฑ์ส ำนักงำน

๓๔ งบลงทุน โครงกำรจัดซื อโต๊ะน่ังปฎิบัติงำน อบต. ส ำนักปลัด
ค่ำครุภัณฑ์  (๓๐,๐๐๐.- บำท) งำนบริหำรท่ัวไป
ครุภัณฑ์ส ำนักงำน

๓๕ งบลงทุน โครงกำรจัดซื อวัสดุ ครุภัณฑ์ต่ำงๆ อบต. ส ำนักปลัด
ค่ำครุภัณฑ์  (๑๕๐,๐๐๐.- บำท) งำนบริหำรท่ัวไป
ครุภัณฑ์ส ำนักงำน

๓๖ งบลงทุน โครงกำรจัดซื อเคร่ืองตัดหญ้ำ จ ำนวน ๒ ตัว อบต. ส ำนักปลัด
ค่ำครุภัณฑ์  (๑๕,๐๐๐.- บำท) งำนบริหำรท่ัวไป
ครุภัณฑ์กำรเกษตร

๓๗ งบลงทุน โครงกำรจัดซื อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อบต. ส ำนักปลัด
ค่ำครุภัณฑ์  (๑๐๒,๐๐๐.- บำท) งำนบริหำรท่ัวไป
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

โครงกำรจัดซื อครุภัณฑ์ป้องกันและบรรเทำสำ
ธำรณภัย (๑๒๐,๐๐๐.- บำท)

เฉพำะเจำะจง ๗ วัน จัดซื อ/จ้ำง 
ตำมควำม
จ ำเป็น

เฉพำะเจำะจง ๗ วัน จัดซื อ/จ้ำง 
ตำมควำม
จ ำเป็น

พ.ศ.๒๕๖๒ พ.ศ.๒๕๖๓ วิธีกำรจัดหำ ก ำหนดส่ง
มอบงำน (วัน)

หมำยเหตุ

เฉพำะเจำะจง ๗ วัน จัดซื อ/จ้ำง 
ตำมควำม
จ ำเป็น

เฉพำะเจำะจง ๗ วัน จัดซื อ/จ้ำง 
ตำมควำม
จ ำเป็น

เฉพำะเจำะจง ๗ วัน จัดซื อ/จ้ำง 
ตำมควำม
จ ำเป็น

เฉพำะเจำะจง ๗ วัน จัดซื อ/จ้ำง 
ตำมควำม
จ ำเป็น

เฉพำะเจำะจง ๗ วัน จัดซื อ/จ้ำง 
ตำมควำม
จ ำเป็น

หน้า 6



ล ำดับท่ี โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรม พ้ืนท่ี หน่วยงำน

 (ผลผลิต/งบประมำณ) ด ำเนินกำร ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
๓๘ งบลงทุน ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์ อบต. ส ำนักปลัด

ค่ำครุภัณฑ์ (๑๐๐,๐๐๐.- บำท) งำนบริหำรท่ัวไป

๓๙ งบรำยจ่ำยอ่ืน อบต. ส ำนักปลัด
รำยจ่ำยอ่ืน งำนบริหำรท่ัวไป

๔๐ งบด ำเนินงำน อบต. ส ำนักปลัด
ค่ำใช้สอย

๔๑ งบด ำเนินงำน อบต. ส ำนักปลัด
ค่ำใช้สอย

๔๒ งบด ำเนินงำน โครงกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนน อบต. ส ำนักปลัด
ค่ำใช้สอย ในช่วงเทศกำล (๓๐,๐๐๐.- บำท)

พ.ศ.๒๕๖๒ พ.ศ.๒๕๖๓ วิธีกำรจัดหำ ก ำหนดส่ง
มอบงำน (วัน)

หมำยเหตุ

เฉพำะเจำะจง ๗ วัน จัดซื อ/จ้ำง 
ตำมควำม
จ ำเป็นค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุง

ครุภัณฑ์

โครงกำรประเมินควำมพึงพอใจของประชำชน
ในกำรให้บริกำร (๒๕,๐๐๐.- บำท)

เฉพำะเจำะจง ๗ วัน จัดซื อ/จ้ำง 
ตำมควำม
จ ำเป็น

โครงกำร อบต.สัญจรพบประชำชน 
(๑๕,๐๐๐.- บำท)

เฉพำะเจำะจง  5 วัน จัดซื อ/จ้ำง 
ตำมควำม
จ ำเป็น

งำนวำงแผนสถิติ
และวิชำกำรรำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำร

ปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำ
ลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ

โครงกำร จัดประชุมประชำคมหมู่บ้ำน 
(๑๕,๐๐๐.- บำท)

เฉพำะเจำะจง  5 วัน จัดซื อ/จ้ำง 
ตำมควำม
จ ำเป็น

งำนวำงแผนสถิติ
และวิชำกำรรำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำร

ปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำ
ลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ

เฉพำะเจำะจง  5 วัน จัดซื อ/จ้ำง 
ตำมควำม
จ ำเป็น

งำนกำรรักษำ
ควำมสงบภำยในรำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำร

ปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำ
ลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ

หน้า 7



ล ำดับท่ี โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรม พ้ืนท่ี หน่วยงำน

 (ผลผลิต/งบประมำณ) ด ำเนินกำร ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
๔๓ งบด ำเนินงำน โครงกำรฝึกทบทวบ อปพร. อบต. ส ำนักปลัด

ค่ำใช้สอย  (๑๐๐,๐๐๐.- บำท)

๔๔ งบด ำเนินงำน อบต. ส ำนักปลัด
ค่ำใช้สอย

 (๒๕,๐๐๐.- บำท)

๔๕ งบด ำเนินงำน อบต. ส ำนักปลัด
ค่ำใช้สอย

 (๑๕,๐๐๐.- บำท)

๔๖ งบด ำเนินงำน โครงกำรจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชำติ อบต. ส ำนักปลัด
ค่ำใช้สอย  (๑๐๐,๐๐๐.- บำท)

๔๗ งบด ำเนินงำน อบต. ส ำนักปลัด
ค่ำวัสดุ
ค่ำอำหำรเสริม (นม)

พ.ศ.๒๕๖๒ พ.ศ.๒๕๖๓ วิธีกำรจัดหำ ก ำหนดส่ง
มอบงำน (วัน)

หมำยเหตุ

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำร
ปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำ
ลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ

ค่ำอำหำรเสริม (นม) เพ่ือจัดสรรให้กับนักเรียน
ในโรงเรียนท่ีตั งในต ำบลแหลมตะลุมพุก ตั งแต่
ระดับเด็กเล็กถึงประถมศึกษำปีท่ี 6 
(๒๕๖,๗๘๐.- บำท)

เฉพำะเจำะจง 100 วัน จัดซื อ/จ้ำง 
ตำมควำม
จ ำเป็น

งำนระดับก่อนวัย
เรียนและ
ประถมศึกษำ

เฉพำะเจำะจง  5 วัน จัดซื อ/จ้ำง 
ตำมควำม
จ ำเป็น

งำนกำรรักษำ
ควำมสงบภำยในรำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำร

ปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำ
ลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ

โครงกำรยกระดับคุณภำพผลสัมฤทธ์ิทำง
กำรศึกษำ

เฉพำะเจำะจง  5 วัน จัดซื อ/จ้ำง 
ตำมควำม
จ ำเป็น

งำนบริหำรท่ัวไป
เก่ียวกับกำรศึกษำรำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำร

ปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำ
ลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ

โครงกำรส่งเสริมกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำร
เรียนกำรสอนแก่นักเรียน

เฉพำะเจำะจง  5 วัน จัดซื อ/จ้ำง 
ตำมควำม
จ ำเป็น

งำนบริหำรท่ัวไป
เก่ียวกับกำรศึกษำรำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำร

ปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำ
ลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ

เฉพำะเจำะจง  5 วัน จัดซื อ/จ้ำง 
ตำมควำม
จ ำเป็น

งำนระดับก่อนวัย
เรียนและ
ประถมศึกษำ

หน้า 8



ล ำดับท่ี โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรม พ้ืนท่ี หน่วยงำน

 (ผลผลิต/งบประมำณ) ด ำเนินกำร ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
๔๘ งบด ำเนินงำน อบต. ส ำนักปลัด

ค่ำใช้สอย
รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร

(๕,๐๐๐.- บำท)

๔๙ งบด ำเนินงำน อบต. ส ำนักปลัด
ค่ำใช้สอย

 (๒๐,๐๐๐.- บำท)

๕๐ งบด ำเนินงำน อบต. ส ำนักปลัด
ค่ำใช้สอย

 (๒๐,๐๐๐.- บำท)

๕๑ งบด ำเนินงำน อบต. ส ำนักปลัด
ค่ำใช้สอย

 (๒๐,๐๐๐.- บำท)

โครงกำรควบคุมโรคขำดสำรไอโอดีนของ
สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำช
กุมำรี

เฉพำะเจำะจง  5 วัน จัดซื อ/จ้ำง 
ตำมควำม
จ ำเป็น

งำนบริกำร
สำธำรณสุขและ
งำนสำธำรณสุข
อ่ืน

โครงกำรควบคุมโรคมำลำเรียของสมเด็จ
พระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี

เฉพำะเจำะจง  5 วัน จัดซื อ/จ้ำง 
ตำมควำม
จ ำเป็น

งำนบริกำร
สำธำรณสุขและ
งำนสำธำรณสุข
อ่ืน

งำนบริกำร
สำธำรณสุขและ
งำนสำธำรณสุข
อ่ืน

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำร
ปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำ
ลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำร
ปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำ
ลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ

พ.ศ.๒๕๖๒ พ.ศ.๒๕๖๓ วิธีกำรจัดหำ ก ำหนดส่ง
มอบงำน (วัน)

หมำยเหตุ

โครงกำรปรับปรุงภำวะโภชนำกำรและสุขภำพ
เด็กของสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำม
บรมรำชกุมำรี

เฉพำะเจำะจง  5 วัน จัดซื อ/จ้ำง 
ตำมควำม
จ ำเป็น

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำร
ปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำ
ลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ

โครงกำรอุดหนุนส ำหรับส ำรวจข้อมูลจ ำนวน
สัตว์และขึ นทะเบียนสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัยจำกโรคพิษสุนัขบ้ำ ตำมพระปณิธำน
 ศำสตรำจำรย์ ดร.สมเด็จพระเจ้ำน้องนำงเธอ 
เจ้ำฟ้ำจุฬำภรณ์วลัยลักษณ์ อัครรำชกุมำรี 
กรมพระศรีสวำงควัฒน์ วรขัตติยรำชนำรี

เฉพำะเจำะจง  5 วัน จัดซื อ/จ้ำง 
ตำมควำม
จ ำเป็น

งำนบริกำร
สำธำรณสุขและ
งำนสำธำรณสุข
อ่ืน

หน้า ๙



ล ำดับท่ี โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรม พ้ืนท่ี หน่วยงำน

 (ผลผลิต/งบประมำณ) ด ำเนินกำร ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
๕๒ งบด ำเนินงำน อบต. ส ำนักปลัด

ค่ำใช้สอย

๕๓ งบด ำเนินงำน อบต. ส ำนักปลัด
ค่ำใช้สอย

๕๔ งบด ำเนินงำน อบต. ส ำนักปลัด
ค่ำใช้สอย

๕๕ งบด ำเนินงำน อบต. ส ำนักปลัด
ค่ำใช้สอย

๕๖ งบด ำเนินงำน อบต. ส ำนักปลัด
ค่ำใช้สอย

พ.ศ.๒๕๖๒ พ.ศ.๒๕๖๓ วิธีกำรจัดหำ ก ำหนดส่ง
มอบงำน (วัน)

หมำยเหตุ

โครงกำรควบคุมและป้องกันกำรระบำดของ
โรค  (๒๐,๐๐๐.- บำท)

เฉพำะเจำะจง  5 วัน จัดซื อ/จ้ำง 
ตำมควำม
จ ำเป็น

งำนบริกำร
สำธำรณสุขและ
งำนสำธำรณสุข
อ่ืน

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำร
ปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำ
ลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ

โครงกำรควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก  
(๒๐,๐๐๐.- บำท)

เฉพำะเจำะจง  5 วัน จัดซื อ/จ้ำง 
ตำมควำม
จ ำเป็น

งำนบริกำร
สำธำรณสุขและ
งำนสำธำรณสุข
อ่ืน

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำร
ปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำ
ลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำร
ปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำ
ลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ

โครงกำรควบคุมหนอนพยำธิ ของสมเด็จ
พระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี  
(๒๐,๐๐๐.- บำท)

เฉพำะเจำะจง  5 วัน จัดซื อ/จ้ำง 
ตำมควำม
จ ำเป็น

งำนบริกำร
สำธำรณสุขและ
งำนสำธำรณสุข
อ่ืน

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำร
ปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำ
ลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ

โครงกำรช่วยลดกำรติดเอดส์จำกแม่สู่ลูก
สภำกำชำดไทย พระเจ้ำวรวงศ์เธอพระองค์
เจ้ำโสมสวลี กรมหม่ืนสุทธนำรีนำถ  
(๒๐,๐๐๐.- บำท)

เฉพำะเจำะจง  5 วัน จัดซื อ/จ้ำง 
ตำมควำม
จ ำเป็น

งำนบริกำร
สำธำรณสุขและ
งำนสำธำรณสุข
อ่ืน

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำร
ปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำ
ลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ

โครงกำรตรวจคัดกรองมะเร็งเต้ำนม  
(๑๐,๐๐๐.- บำท)

เฉพำะเจำะจง  5 วัน จัดซื อ/จ้ำง 
ตำมควำม
จ ำเป็น

งำนบริกำร
สำธำรณสุขและ
งำนสำธำรณสุข
อ่ืน

หน้า ๑๐



ล ำดับท่ี โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรม พ้ืนท่ี หน่วยงำน

 (ผลผลิต/งบประมำณ) ด ำเนินกำร ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
๕๗ งบด ำเนินงำน อบต. ส ำนักปลัด จัดซื อ/จ้ำง 

ตำมควำมค่ำใช้สอย

๕๘ งบด ำเนินงำน อบต. ส ำนักปลัด
ค่ำใช้สอย

(๒๐,๐๐๐.- บำท)

๕๙ งบด ำเนินงำน โครงกำรป้องกันโรคมือเท้ำปำกในเด็ก อบต. ส ำนักปลัด
ค่ำใช้สอย (๒๐,๐๐๐.- บำท)

๖๐ งบด ำเนินงำน โครงกำรเฝ้ำระวังไข้หวัดนก อบต. ส ำนักปลัด
ค่ำใช้สอย (๒๐,๐๐๐.- บำท)

พ.ศ.๒๕๖๒ พ.ศ.๒๕๖๓ วิธีกำรจัดหำ ก ำหนดส่ง
มอบงำน (วัน)

หมำยเหตุ

โครงกำรตรวจคัดกรองมะเร็งปำกมดลูก 
(๑๐,๐๐๐.- บำท)

เฉพำะเจำะจง  5 วัน
งำนบริกำร
สำธำรณสุขและ
งำนสำธำรณสุข
อ่ืน

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำร
ปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำ
ลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ

โครงกำรตรวจสุขภำพเคล่ือนท่ีสมเด็จพระเจ้ำ
ลูกเธอเจ้ำฟ้ำจุฬำภรณ์ วลัยลักษณ์อัครรำช
กุมำรี

เฉพำะเจำะจง  5 วัน จัดซื อ/จ้ำง 
ตำมควำม
จ ำเป็น

งำนบริกำร
สำธำรณสุขและ
งำนสำธำรณสุข
อ่ืน

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำร
ปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำ
ลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ

เฉพำะเจำะจง  5 วัน จัดซื อ/จ้ำง 
ตำมควำม
จ ำเป็น

งำนบริกำร
สำธำรณสุขและ
งำนสำธำรณสุข
อ่ืน

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำร
ปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำ
ลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ

เฉพำะเจำะจง  5 วัน จัดซื อ/จ้ำง 
ตำมควำม
จ ำเป็น

งำนบริกำร
สำธำรณสุขและ
งำนสำธำรณสุข
อ่ืน

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำร
ปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำ
ลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ

หน้า 1๑

หน้า ๑๐



ล ำดับท่ี โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรม พ้ืนท่ี หน่วยงำน

 (ผลผลิต/งบประมำณ) ด ำเนินกำร ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
๖๑ งบด ำเนินงำน อบต. ส ำนักปลัด

ค่ำใช้สอย

(๒๐,๐๐๐.- บำท)

๖๒ งบด ำเนินงำน อบต. ส ำนักปลัด
ค่ำใช้สอย

(๒๐,๐๐๐.- บำท)

๖๓ งบด ำเนินงำน อบต. ส ำนักปลัด
ค่ำใช้สอย

(๒๐,๐๐๐.- บำท)

๖๔ งบด ำเนินงำน โครงกำรร้ำนอำหำรสะอำด รสชำติปลอดภัย อบต. ส ำนักปลัด
ค่ำใช้สอย (๒๐,๐๐๐.- บำท)

๖๕ งบด ำเนินงำน อบต. ส ำนักปลัด
ค่ำใช้สอย

(๑๐,๐๐๐.- บำท)

โครงกำรรณรงค์กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำ
โรคติดต่อและโรคต่ำง ๆ

เฉพำะเจำะจง  5 วัน จัดซื อ/จ้ำง 
ตำมควำม
จ ำเป็น

งำนบริกำร
สำธำรณสุขและ
งำนสำธำรณสุข
อ่ืน

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำร
ปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำ
ลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ

พ.ศ.๒๕๖๒ พ.ศ.๒๕๖๓ วิธีกำรจัดหำ ก ำหนดส่ง
มอบงำน (วัน)

หมำยเหตุ

โครงกำรส่งเสริมพัฒนำกำรเด็กแรกเกิดและ
ให้ควำมรู้แก่มำรดำท่ีตั งครรภ์

เฉพำะเจำะจง  5 วัน จัดซื อ/จ้ำง 
ตำมควำม
จ ำเป็น

งำนบริกำร
สำธำรณสุขและ
งำนสำธำรณสุข
อ่ืน

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำร
ปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำ
ลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ

โครงกำรรณรงค์และแก้ไขปัญหำยำเสพติด To
 be number one (ศูนย์เพ่ือนใจวัยรุ่นใน
ชุมชน หมู่บ้ำน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์
รำชกัญญำ สิริวัฒนำพรรณวดี

เฉพำะเจำะจง  5 วัน จัดซื อ/จ้ำง 
ตำมควำม
จ ำเป็น

งำนบริกำร
สำธำรณสุขและ
งำนสำธำรณสุข
อ่ืน

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำร
ปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำ
ลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ

เฉพำะเจำะจง  5 วัน จัดซื อ/จ้ำง 
ตำมควำม
จ ำเป็น

งำนบริกำร
สำธำรณสุขและ
งำนสำธำรณสุข
อ่ืน

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำร
ปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำ
ลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ

โครงกำรพัฒนำระบบสุขำภิบำลในโรงเรียน
และชุมชนของสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ 
สยำมบรมรำชกุมำรี

เฉพำะเจำะจง  5 วัน จัดซื อ/จ้ำง 
ตำมควำม
จ ำเป็น

งำนบริกำร
สำธำรณสุขและ
งำนสำธำรณสุข
อ่ืน

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำร
ปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำ
ลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ

หน้า 1๒



ล ำดับท่ี โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรม พ้ืนท่ี หน่วยงำน

 (ผลผลิต/งบประมำณ) ด ำเนินกำร ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
๖๖ งบด ำเนินงำน อบต. ส ำนักปลัด

ค่ำใช้สอย

(๒๐,๐๐๐.- บำท)

๖๗ งบด ำเนินงำน อบต. ส ำนักปลัด
ค่ำใช้สอย

(๑๐๐,๐๐๐.- บำท)

๖๘ งบด ำเนินงำน อบต. ส ำนักปลัด
ค่ำใช้สอย

(๔๐,๐๐๐.- บำท)

๖๙ งบด ำเนินงำน อบต. ส ำนักปลัด
ค่ำใช้สอย

(๒๐,๐๐๐.- บำท)

โครงกำรสมทบกองทุนหลักประกันสุขภำพ
แห่งชำติ

เฉพำะเจำะจง  5 วัน จัดซื อ/จ้ำง 
ตำมควำม
จ ำเป็น

งำนบริกำร
สำธำรณสุขและ
งำนสำธำรณสุข
อ่ืน

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำร
ปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำ
ลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ

พ.ศ.๒๕๖๒ พ.ศ.๒๕๖๓ วิธีกำรจัดหำ ก ำหนดส่ง
มอบงำน (วัน)

หมำยเหตุ

โครงกำรส่งเสริมโภชนำกำรและสุขภำพ
อนำมัยแม่และเด็กของสมเด็จพระเทพ
รัตนรำชสุดำฯ สยำมรมรำชกุมำรี

เฉพำะเจำะจง  5 วัน จัดซื อ/จ้ำง 
ตำมควำม
จ ำเป็น

งำนบริกำร
สำธำรณสุขและ
งำนสำธำรณสุข
อ่ืน

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำร
ปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำ
ลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำร
ปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำ
ลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ

โครงกำรสืบสำนพระรำชปณิธำนสมเด็กย่ำ
ต้ำนภัยมะเร็งเต้ำนม

เฉพำะเจำะจง  5 วัน จัดซื อ/จ้ำง 
ตำมควำม
จ ำเป็น

งำนบริกำร
สำธำรณสุขและ
งำนสำธำรณสุข
อ่ืน

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำร
ปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำ
ลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ

โครงกำรสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จำกโรค
พิษสุนัขบ้ำตำมพระปณิธำน ศำสตรำจำรย์ 
ดร.สมเด็จพระเจ้ำน้องนำงเธอ เจ้ำฟ้ำจุฬำ
ภรณ์วลัยลักษณ์ อัครรำชกุมำรี กรมพระศรี
สวำงควัฒนวรขัตติยรำชนำรี

เฉพำะเจำะจง  5 วัน จัดซื อ/จ้ำง 
ตำมควำม
จ ำเป็น

งำนบริกำร
สำธำรณสุขและ
งำนสำธำรณสุข
อ่ืน

หน้า 1๓



ล ำดับท่ี โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรม พ้ืนท่ี หน่วยงำน

 (ผลผลิต/งบประมำณ) ด ำเนินกำร ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
๗๐ งบด ำเนินงำน อบต. ส ำนักปลัด

ค่ำใช้สอย
(๒๐,๐๐๐.- บำท)

๗๑ งบด ำเนินงำน อบต. ส ำนักปลัด
ค่ำใช้สอย

(๒๐,๐๐๐.- บำท)

๗๒ งบด ำเนินงำน อบต. ส ำนักปลัด
ค่ำใช้สอย

(๑๐,๐๐๐.- บำท)

๗๓ งบด ำเนินงำน อบต. ส ำนักปลัด
ค่ำใช้สอย

(๑๐,๐๐๐.- บำท)

๗๔ งบด ำเนินงำน อบต. ส ำนักปลัด
ค่ำใช้สอย

(๑๐,๐๐๐.- บำท)

พ.ศ.๒๕๖๒ พ.ศ.๒๕๖๓ วิธีกำรจัดหำ ก ำหนดส่ง
มอบงำน (วัน)

หมำยเหตุ

โครงกำรอบรมสมำชิก อสม. ในกำรใช้
เคร่ืองมือวัดควำมดันและเบำหวำน

เฉพำะเจำะจง  5 วัน จัดซื อ/จ้ำง 
ตำมควำม
จ ำเป็น

งำนบริกำร
สำธำรณสุขและ
งำนสำธำรณสุข
อ่ืน

โครงกำรอบรมให้ควำมรู้ในกำรดูแลสุขภำพ
เบื องต้น

เฉพำะเจำะจง  5 วัน จัดซื อ/จ้ำง 
ตำมควำม
จ ำเป็น

งำนบริกำร
สำธำรณสุขและ
งำนสำธำรณสุข
อ่ืน

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำร
ปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำ
ลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำร
ปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำ
ลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ

โครงกำรอบรมหมอหมู่บ้ำนในพระรำชประสงค์ เฉพำะเจำะจง  5 วัน จัดซื อ/จ้ำง 
ตำมควำม
จ ำเป็น

งำนบริกำร
สำธำรณสุขและ
งำนสำธำรณสุข
อ่ืน

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำร
ปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำ
ลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ

โครงกำรอบรมให้ควำมรู้กำรป้องกัน
ไข้เลือดออกในชุมชน

เฉพำะเจำะจง  5 วัน จัดซื อ/จ้ำง 
ตำมควำม
จ ำเป็น

งำนบริกำร
สำธำรณสุขและ
งำนสำธำรณสุข
อ่ืน

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำร
ปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำ
ลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ

โครงกำรอบรมให้ควำมรู้ในกำรป้องกันสัตว์ท่ี
เป็นพำหะน ำโรค

เฉพำะเจำะจง  5 วัน จัดซื อ/จ้ำง 
ตำมควำม
จ ำเป็น

งำนบริกำร
สำธำรณสุขและ
งำนสำธำรณสุข
อ่ืน

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำร
ปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำ
ลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ
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ล ำดับท่ี โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรม พ้ืนท่ี หน่วยงำน

 (ผลผลิต/งบประมำณ) ด ำเนินกำร ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
๗๕ งบด ำเนินงำน อบต. ส ำนักปลัด

ค่ำใช้สอย
(๔๕,๐๐๐.- บำท)

๗๖ งบลงทุน อบต. ส ำนักปลัด
ค่ำครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์อ่ืน (๑๒๐,๐๐๐.- บำท)

๗๗ งบลงทุน โครงกำรจัดซื อสำยสลิง อบต. ส ำนักปลัด
ค่ำครุภัณฑ์ (๑๔๐,๐๐๐.- บำท)

ครุภัณฑ์อ่ืน

๗๘ งบลงทุน โครงกำรจัดท ำตู้ล ำโพง ในศำลำประชำคม 
หมู่ท่ี 1

อบต. ส ำนักปลัด
ค่ำครุภัณฑ์ (๘,๐๐๐.- บำท)

ครุภัณฑ์อ่ืน

พ.ศ.๒๕๖๒ พ.ศ.๒๕๖๓ วิธีกำรจัดหำ ก ำหนดส่ง
มอบงำน (วัน)

หมำยเหตุ

โครงกำรอุดหนุน อสม ส ำหรับกำรบริหำร
สำธำรณสุข

เฉพำะเจำะจง  5 วัน จัดซื อ/จ้ำง 
ตำมควำม
จ ำเป็น

งำนบริกำร
สำธำรณสุขและ
งำนสำธำรณสุข
อ่ืน

เฉพำะเจำะจง  5 วัน จัดซื อ/จ้ำง 
ตำมควำม
จ ำเป็น

งำนบริหำรท่ัวไป
เก่ียวกับสร้ำง
ควำมเข้มแข็ง
ของชุมชน

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำร
ปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำ
ลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ

โครงกำรจัดซื อเคร่ืองกว้ำนเรือเจ้ำพลัง ไม่ต่ ำ
กว่ำ 8.5 แรงม้ำ

เฉพำะเจำะจง  5 วัน จัดซื อ/จ้ำง 
ตำมควำม
จ ำเป็น

งำนบริหำรท่ัวไป
เก่ียวกับสร้ำง
ควำมเข้มแข็ง
ของชุมชน

เฉพำะเจำะจง  5 วัน จัดซื อ/จ้ำง 
ตำมควำม
จ ำเป็น

งำนบริหำรท่ัวไป
เก่ียวกับสร้ำง
ควำมเข้มแข็ง
ของชุมชน

หน้า 1๕

หน้า 1๔



ล ำดับท่ี โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรม พ้ืนท่ี หน่วยงำน

 (ผลผลิต/งบประมำณ) ด ำเนินกำร ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
๗๙ งบด ำเนินงำน โครงกำรแก้ไขปัญหำกำรว่ำงงำน อบต. ส ำนักปลัด

ค่ำใช้สอย (๓๐,๐๐๐.- บำท)

๘๐ งบด ำเนินงำน โครงกำรฝึกอบรมอำชีพ อบต. ส ำนักปลัด
ค่ำใช้สอย (๓๐,๐๐๐.- บำท)

๘๑ งบด ำเนินงำน โครงกำรอบรมและรณรงค์แก้ไขปัญหำ อบต. ส ำนักปลัด
ค่ำใช้สอย ยำเสพติด

(๒๐,๐๐๐.- บำท)

๘๒ งบด ำเนินงำน อบต. ส ำนักปลัด
ค่ำใช้สอย

(๒๐๐,๐๐๐.- บำท)

๘๓ งบด ำเนินงำน อบต. ส ำนักปลัด
ค่ำใช้สอย

(๓๐,๐๐๐.- บำท)

พ.ศ.๒๕๖๒ พ.ศ.๒๕๖๓ วิธีกำรจัดหำ ก ำหนดส่ง
มอบงำน (วัน)

หมำยเหตุ

เฉพำะเจำะจง  5 วัน จัดซื อ/จ้ำง 
ตำมควำม
จ ำเป็น

งำนส่งเสริมและ
สนับสนุนควำม
เข้มแข็งของชุมชน

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำร
ปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำ
ลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำร
ปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำ
ลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ

เฉพำะเจำะจง  5 วัน จัดซื อ/จ้ำง 
ตำมควำม
จ ำเป็น

งำนส่งเสริมและ
สนับสนุนควำม
เข้มแข็งของชุมชน

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำร
ปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำ
ลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ

ค่ำใช้จ่ำยในกำรแข่งขันกีฬำประเพณีแหลม
ตะลุมพุกคัพ

เฉพำะเจำะจง  5 วัน จัดซื อ/จ้ำง 
ตำมควำม
จ ำเป็น

งำนกีฬำและ
นันทนำกำรรำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำร

ปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำ
ลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ

โครงกำรแข่งขันกีฬำในระดับต ำบล อ ำเภอ 
และจังหวัด

เฉพำะเจำะจง  5 วัน จัดซื อ/จ้ำง 
ตำมควำม
จ ำเป็น

งำนกีฬำและ
นันทนำกำร

เฉพำะเจำะจง  5 วัน จัดซื อ/จ้ำง 
ตำมควำม
จ ำเป็น

งำนส่งเสริมและ
สนับสนุนควำม
เข้มแข็งของชุมชน

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำร
ปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำ
ลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ
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ล ำดับท่ี โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรม พ้ืนท่ี หน่วยงำน

 (ผลผลิต/งบประมำณ) ด ำเนินกำร ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
๘๔ งบด ำเนินงำน ค่ำใช้จ่ำยในกำรแข่งขันกีฬำพื นบ้ำน อบต. ส ำนักปลัด

ค่ำใช้สอย (๕๐,๐๐๐.- บำท)

๘๕ งบด ำเนินงำน อบต. ส ำนักปลัด
ค่ำใช้สอย

(๑๐,๐๐๐.- บำท)

๘๖ งบด ำเนินงำน อบต. ส ำนักปลัด
ค่ำใช้สอย

(๕๐,๐๐๐.- บำท)

๘๗ งบด ำเนินงำน อบต. ส ำนักปลัด
ค่ำใช้สอย

(๕๐,๐๐๐.- บำท)

๘๘ งบด ำเนินงำน รำยจ่ำยเก่ียวกับกำรรับรองและพิธีกำร อบต. ส ำนักปลัด
ค่ำใช้สอย (๑๐๐,๐๐๐.- บำท)

ก ำหนดส่ง
มอบงำน (วัน)

หมำยเหตุ

ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกิจกรรมประเพณีวัน
มำฆบูชำ

เฉพำะเจำะจง  5 วัน จัดซื อ/จ้ำง 
ตำมควำม
จ ำเป็น

งำนศำสนำ
วัฒนธรรมท้องถ่ิน

งำนวิชำกำร
วำงแผนและ
ส่งเสริมกำร
ท่องเท่ียว

รำยจ่ำยเก่ียวกับกำรรับรอง
และพิธีกำร

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำร
ปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำ
ลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ

ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำนโครงกำรร ำลึกเสด็จ
ประพำสต้นแหลมมำลำยู

เฉพำะเจำะจง  5 วัน จัดซื อ/จ้ำง 
ตำมควำม
จ ำเป็น

งำนศำสนำ
วัฒนธรรมท้องถ่ินรำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำร

ปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำ
ลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ

ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำนประเพณี 25 ตุลำ 
มหำวำตภัยร ำลึก

เฉพำะเจำะจง  5 วัน จัดซื อ/จ้ำง 
ตำมควำม
จ ำเป็น

งำนศำสนำ
วัฒนธรรมท้องถ่ินรำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำร

ปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำ
ลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ

พ.ศ.๒๕๖๒ พ.ศ.๒๕๖๓ วิธีกำรจัดหำ

จัดซื อ/จ้ำง 
ตำมควำม
จ ำเป็น

เฉพำะเจำะจง  5 วัน จัดซื อ/จ้ำง 
ตำมควำม
จ ำเป็น

งำนกีฬำและ
นันทนำกำรรำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำร

ปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำ
ลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ

เฉพำะเจำะจง  5 วัน

หน้า 1๖

หน้า 1๗



ล ำดับท่ี โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรม พ้ืนท่ี หน่วยงำน

 (ผลผลิต/งบประมำณ) ด ำเนินกำร ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
๘๙ งบด ำเนินงำน โครงกำรบ ำรุงรักษำแหล่งน  ำ คูคลอง อบต. ส ำนักปลัด

ค่ำใช้สอย (๒๐,๐๐๐.- บำท)

๙๐ งบด ำเนินงำน อบต. กองคลัง
ค่ำใช้สอย
รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร

๙๑ งบด ำเนินงำน โครงกำรจัดท ำแผนท่ีภำษีและทะเบียน อบต. กองคลัง
ค่ำใช้สอย ทรัพย์สิน (๑๐๐,๐๐๐.- บำท)

๙๒ งบด ำเนินงำน โครงกำรสนับสนุนกำรด ำเนินกำรจัดท ำ อบต. กองคลัง
ค่ำใช้สอย ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (E-lass)

(๓๐,๐๐๐.- บำท)

๙๓ งบด ำเนินงำน ค่ำบ ำรุงรักษำซ่อมแซม (๓๐,๐๐๐.- บำท) อบต. กองคลัง
ค่ำใช้สอย

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำร
ปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำ
ลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ

เฉพำะเจำะจง ๑๐ วัน จัดซื อ/จ้ำง 
ตำมควำม
จ ำเป็น

งำนบริหำรงำน
คลังรำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำร

ปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำ
ลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ

เฉพำะเจำะจง  7 วัน จัดซื อ/จ้ำง 
ตำมควำม
จ ำเป็น

งำนบริหำรงำน
คลัง

 7 วัน จัดซื อ/จ้ำง 
ตำมควำม
จ ำเป็น

งำนบริหำรงำน
คลัง

เฉพำะเจำะจง ๔๕ วัน จัดซื อ/จ้ำง 
ตำมควำม
จ ำเป็น

งำนบริหำรงำน
คลัง

เพ่ือเป็นค่ำจ้ำงเหมำบริกำรในกำรท ำกำรอย่ำง
ใดอย่ำงหน่ึง เพ่ือให้เกิดประโยชน์กับองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบล (๕๐,๐๐๐.- บำท)

เฉพำะเจำะจง

เฉพำะเจำะจง  5 วัน จัดซื อ/จ้ำง 
ตำมควำม
จ ำเป็น

งำนอนุรักษ์
แหล่งน  ำและป่ำไม้รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำร

ปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำ
ลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ

พ.ศ.๒๕๖๒ พ.ศ.๒๕๖๓ วิธีกำรจัดหำ ก ำหนดส่ง
มอบงำน (วัน)

หมำยเหตุ

หน้า 1๘

หน้า 1๗



ล ำดับท่ี โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรม พ้ืนท่ี หน่วยงำน

 (ผลผลิต/งบประมำณ) ด ำเนินกำร ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
๙๔ งบด ำเนินงำน อบต. กองคลัง

ค่ำวัสดุ
วัสดุส ำนักงำน

๙๕ งบด ำเนินงำน อบต. กองคลัง
ค่ำวัสดุ
วัสดุคอมพิวเตอร์

๙๖ งบลงทุน อบต. กองคลัง
ค่ำครุภัณฑ์
ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

๙๗ งบด ำเนินงำน ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรในกำรท ำกำรอย่ำงใดท ำ
ของ ฯลฯ (30,๐๐๐.- บำท)

อบต. กองช่ำง
ค่ำใช้สอย อย่ำงหน่ึง เช่น ค่ำจ้ำงเก็บขยะ,ค่ำจ้ำงเหมำ งำนบริหำรท่ัวไป

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร

แรงงำนท ำของ ฯลฯ (๒๗๐,๐๐๐.- บำท)
เก่ียวกับเคหะและ

ชุมชน

๙๘ งบด ำเนินงำน ค่ำจ้ำงออกแบบและค่ำจ้ำงควบคุมงำน ให้แก่ อบต. กองช่ำง
ค่ำใช้สอย เอกชน หรือนิติบุคคลหรือบุคลภำยนอก เพ่ือ งำนบริหำรท่ัวไป

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร

ให้ได้มำซ่ึงส่ิงก่อสร้ำง (๑๐๐,๐๐๐.- บำท)
เก่ียวกับเคหะและ

ชุมชน

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุส ำนักงำน เช่น กระดำษ 
หมึก แบบพิมพ์ แฟ้มฯลฯ   (๕๐,๐๐๐.- บำท)

เฉพำะเจำะจง  7 วัน จัดซื อ/จ้ำง 
ตำมควำม
จ ำเป็น

งำนบริหำรงำน
คลัง

เฉพำะเจำะจง - จัดซื อ/จ้ำง 
ตำมควำม
จ ำเป็น

เฉพำะเจำะจง - จัดซื อ/จ้ำง 
ตำมควำม
จ ำเป็น

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น 
แผ่นหรือจำนบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบ
พิมพ์ ส ำหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึก 
เคร่ืองส ำรองไฟ ฯลฯ   (๕๐,๐๐๐.- บำท)

เฉพำะเจำะจง  7 วัน จัดซื อ/จ้ำง 
ตำมควำม
จ ำเป็น

งำนบริหำรงำน
คลัง

ค่ำบ ำรุงรักษำซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น เคร่ือง
พิมพ์ดีด โต๊ะ เก้ำอี เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ฯลฯ 
(๑๐๐,๐๐๐.- บำท)

เฉพำะเจำะจง  7 วัน จัดซื อ/จ้ำง 
ตำมควำม
จ ำเป็น

งำนบริหำรงำน
คลัง

พ.ศ.๒๕๖๒ พ.ศ.๒๕๖๓ วิธีกำรจัดหำ ก ำหนดส่ง
มอบงำน (วัน)

หมำยเหตุ

หน้า ๑๙



ล ำดับท่ี โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรม พ้ืนท่ี หน่วยงำน

 (ผลผลิต/งบประมำณ) ด ำเนินกำร ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
๙๙ งบด ำเนินงำน ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์ประเภท อบต. กองช่ำง

ค่ำใช้สอย ต่ำงๆ เช่น เคร่ืองพิมพ์ดีด โต๊ะ เก้ำอี งำนบริหำรท่ัวไป
ค่ำบ ำรุงรักษำซ่อมแซม เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ฯลฯ (๓๐,๐๐๐.- บำท)

เก่ียวกับเคหะและ

ชุมชน

๑๐๐ งบด ำเนินงำน วัสดุส ำนักงำน เช่น กระดำษ หมึก แบบพิมพ์ อบต. กองช่ำง
ค่ำวัสดุ แฟ้มฯลฯ (๒๐,๐๐๐.- บำท) งำนบริหำรท่ัวไป
วัสดุส ำนักงำน เก่ียวกับเคหะและ

ชุมชน

๑๐๑ งบด ำเนินงำน วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ เช่น ฟิวส์ ปล๊ักไฟฟ้ำ อบต. กองช่ำง
ค่ำวัสดุ สวิตช์ไฟฟ้ำ  (๑๐๐,๐๐๐.- บำท) งำนบริหำรท่ัวไป
วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ เก่ียวกับเคหะและ

ชุมชน

๑๐๒ งบด ำเนินงำน วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว เช่น ถังขยะ ตะกร้ำ ฯลฯ อบต. กองช่ำง เฉพำะเจำะจง

ค่ำวัสดุ (๑๐,๐๐๐.- บำท) งำนบริหำรท่ัวไป
วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว เก่ียวกับเคหะและ

ชุมชน

๑๐๓ งบด ำเนินงำน วัสดุก่อสร้ำง เช่น ไม้ต่ำงๆ น  ำมันทำไม้ อบต. กองช่ำง เฉพำะเจำะจง

ค่ำวัสดุ ทินเนอร์ ปูนซีเมนต์ ฯลฯ (5๐,๐๐๐.- บำท) งำนบริหำรท่ัวไป
วัสดุก่อสร้ำง เก่ียวกับเคหะและ

ชุมชน

เฉพำะเจำะจง  7 วัน จัดซื อ/จ้ำง 
ตำมควำม
จ ำเป็น

พ.ศ.๒๕๖๒ พ.ศ.๒๕๖๓ วิธีกำรจัดหำ ก ำหนดส่ง
มอบงำน (วัน)

หมำยเหตุ

 7 วัน จัดซื อ/จ้ำง 
ตำมควำม
จ ำเป็น

 7 วัน จัดซื อ/จ้ำง 
ตำมควำม
จ ำเป็น

เฉพำะเจำะจง  7 วัน จัดซื อ/จ้ำง 
ตำมควำม
จ ำเป็น

เฉพำะเจำะจง  7 วัน จัดซื อ/จ้ำง 
ตำมควำม
จ ำเป็น

หน้า ๒๐



ล ำดับท่ี โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรม พ้ืนท่ี หน่วยงำน
 (ผลผลิต/งบประมำณ) ด ำเนินกำร ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑๐๔ งบด ำเนินงำน ค่ำวัสดุโฆษณำและเผยแพร่ (10,๐๐๐.- บำท) อบต. กองช่ำง
ค่ำวัสดุ งำนบริหำรท่ัวไป
วัสดุโฆษณำและเผยแพร่ เก่ียวกับเคหะและ

ชุมชน

๑๐๕ งบด ำเนินงำน วัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจำนบันทึก อบต. กองช่ำง
ค่ำวัสดุ ข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ส ำหรับเคร่ือง งำนบริหำรท่ัวไป

วัสดุคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึก เคร่ืองส ำรองไฟ เก่ียวกับเคหะและ
ฯลฯ   (๒๐,๐๐๐.- บำท) ชุมชน

๑๐๖ งบลงทุน อบต. กองช่ำง
ค่ำครุภัณฑ์ งำนบริหำรท่ัวไป
ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุง เก่ียวกับเคหะและ
ครุภัณฑ์ ชุมชน

๑๐๗ งบด ำเนินงำน วัสดุเชื อเพลิงและสำรหล่อล่ืน อบต. กองช่ำง ๑ วัน
ค่ำวัสดุ (๑๐๐,๐๐๐.- บำท) งำนก ำจัดขยะมูล

ฝอยและส่ิงปฏิกูล

๑๐๘ งบด ำเนินงำน ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม อบต. กองช่ำง ๗ วัน
ค่ำใช้สอย (๓๐,๐๐๐.- บำท) งำนก ำจัดขยะมูล
ค่ำบ ำรุงรักษำซ่อมแซม ฝอยและส่ิงปฏิกูล

ค่ำบ ำรุงรักษำซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น เคร่ือง
พิมพ์ดีด โต๊ะ เก้ำอี เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ฯลฯ 
(๑๐๐,๐๐๐.- บำท)

เฉพำะเจำะจง  7 วัน จัดซื อ/จ้ำง 
ตำมควำม
จ ำเป็น

เฉพำะเจำะจง จัดซื อ/จ้ำง 
ตำมควำม
จ ำเป็น

พ.ศ.๒๕๖๒ พ.ศ.๒๕๖๓

เฉพำะเจำะจง จัดซื อ/จ้ำง 
ตำมควำม
จ ำเป็น

เฉพำะเจำะจง  7 วัน จัดซื อ/จ้ำง 
ตำมควำม
จ ำเป็น

วิธีกำรจัดหำ ก ำหนดส่ง
มอบงำน (วัน)

หมำยเหตุ

เฉพำะเจำะจง  7 วัน จัดซื อ/จ้ำง 
ตำมควำม
จ ำเป็น

หน้า ๒๑



-

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ

ลำยช่ือ ........................................................                                ลำยช่ือ ........................................................                                
          (นำยสุรเชษฐ์  แก้วแหวน)           (นำงสิริญพัชธ์  พงศ์ธนบดี)
ต ำแหน่ง  เจ้ำพนักงำนพัสดุ ต ำแหน่ง  หัวหน้ำส ำนักปลัด รักษำรำชกำรแทนผู้อ ำนวยกำรกองคลัง

ลำยช่ือ ........................................................                                
           (นำยปรำกำร  แกล้วทนง)
ต ำแหน่ง  ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแหลมตะลุมพุก

ลำยช่ือ ........................................................                                
          (นำยประยุทธ  แก้วประสิทธ์ิ)
ต ำแหน่ง  นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแหลมตะลุมพุก

จำกแผนปฏิบัติกำรจัดซื อจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓  (ผด ๒)  ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแหลมตะลุมพุก ซ่ึงมีจ ำนวนทั งหมด ๑๐๙ รำยกำร


