
 
 
 

                ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลในเมือง 
เรื่อง  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 
  ............................................ 
 

  ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.2560  ก าหนดให้หน่วยงาน
ของรัฐจัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี  และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศกรมบัญชีกลาง และ
หน่วยงานของรัฐตามวิธีที่กรมบัญชีกลางก าหนดและให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย  ณ  สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงาน
ของรัฐ  และตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.2560  ข้อ  11  
ก าหนดไว้นั้น 

  องค์การบริหารส่วนต าบลในเมือง  ได้จัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562  
เรียบร้อยแล้ว  เพื่อให้การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความโปร่งใส และตรวจสอบได้จึงเผยแพร่แผนการจัดซื้อ
จัดจ้างประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562  รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ  ณ  วันที่  1  เดือนตุลาคม  พ.ศ.2561 

 

 

ลงชื่อ  

         (นายบรรเจิด  สอพิมาย) 

  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลในเมือง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



องค์การบริหารส่วนต าบลในเมือง  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

 
ล าดับที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ 

โครงการ 
(บาท) 

คาดว่าจะประกาศ 
จัดซื้อจัดจ้าง 
(เดือน/ปี) 

หมายเหตุ 

 กองคลัง    
 ค่าใช้สอย    

1 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 10,000 ต.ค.61-ก.ย.62  
 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า    
 ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน    

2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 100,000 ต.ค.61-ก.ย.62  
3 โครงการพัฒนาบุคลากรด้านระบบบัญชี e-laas 20,000 ต.ค.61-ก.ย.62  
4 โครงการพัฒนาระบบแผนที่ภาษี 400,000 ต.ค.61-ก.ย.62  
5 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 10,000 ต.ค.61-ก.ย.62  
 ค่าวัสดุ    

6 วัสดุส านักงาน 70,000 ต.ค.61-ก.ย.62  
7 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 15,000 ต.ค.61-ก.ย.62  
8 วัสดุคอมพิวเตอร์ 50,000 ต.ค.61-ก.ย.62  
 งบลงทุน    
 ค่าครุภัณฑ์    
 ครุภัณฑ์ส านักงาน    

9 จัดซื้อเครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่ม 12,000 มี.ค.-เม.ย.62  
10 จัดซื้อโต๊ะส านักงานหรือโต๊ะคอมพิวเตอร์ 24,000 มี.ค.-เม.ย.62  

 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์    
11 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 23,000 มี.ค.-เม.ย.62  
12 จัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า 2,500 มี.ค.-เม.ย.62  
13 จัดซื้อโปรแกรมระบบปฏิบัติการส าหรับเครื่อง 3,800 มี.ค.-เม.ย.62  

 คอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค    
     
 กองส่งเสริมการเกษตร    
 ค่าใช้สอย    

14 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 50,000 ต.ค.61-ก.ย.62  
 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า    

 ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน    
15 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ 30,000 ต.ค.61-ก.ย.62  
16 ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการด าเนินงานของศูนย์ 60,000 ม.ค.-เม.ย.62  

 เกษตรพอเพียง    
17 โครงการศึกษาดูงานเรื่องการผลิตผักเพ่ือการค้า 200,000 มี.ค.-พ.ค.62  
18 โครงการส่งเสริมการท าเกษตรแบบยั่งยืน 50,000 มิ.ย.-ส.ค.62  



ล าดับที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ 
โครงการ 
(บาท) 

คาดว่าจะประกาศ 
จัดซื้อจัดจ้าง 
(เดือน/ปี) 

หมายเหตุ 

19 โครงการส่งเสริมกิจกรรมด้านปศุสัตว์ 20,000 พ.ค.-ก.ค.62  
20 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 5,000 ต.ค.61-ก.ย.62  

 ค่าวัสดุ    
21 วัสดุส านักงาน 5,000 ต.ค.61-ก.ย.62  
22 วัสดุก่อสร้าง 5,000 ต.ค.61-ก.ย.62  
23 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 5,000 ต.ค.61-ก.ย.62  
24 วัสดุการเกษตร 10,000 ต.ค.61-ก.ย.62  
25 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 1,000 ต.ค.61-ก.ย.62  
26 วัสดุคอมพิวเตอร์ 5,000 ต.ค.61-ก.ย.62  

 งบลงทุน/ค่าครุภัณฑ์    
 ครุภัณฑ์การเกษตร    

27 จัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร 10,000 ม.ค.-ส.ค.62  
 งบด าเนินงาน    
 ค่าใช้สอย    
 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า    
 ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน    

28 โครงเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ 60,000 ต.ค.-ธ.ค.61  
 หัว รัชกาลที่ 9 และหรือ    

29 โครงการปลูกป่าเทิดไท้องค์ราชัน 50,000 มิ.ย.-ส.ค.62  
30 โครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอันเนื่องมาจาก 20,000 เม.ย.-มิ.ย.62  

 พระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ    
 สยามบรมราชกุมารี    

31 โครงการอนุรักษ์ปลาน้ าจืด 10,000 มิ.ย.-ก.ย.62  
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม    
 ค่าใช้สอย    

32 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 300,000 ต.ค.61-ก.ย.62  
33 รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 10,000 ต.ค.61-ก.ย.62  

 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า    
 ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน    

34 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ 40,000 ต.ค.61-ก.ย.62  
35 ค่าใช้จ่ายในโครงการหรือกิจกรรมสาธารณสุขต่างๆ 800,000 พ.ย.61-ส.ค.62  
36 โครงการด าเนินการตามแนวทางโครงการพระราช 400,000 พ.ย.61-พ.ค.62  

 ด าริด้านสาธารณสุข    
37 โครงการป้องกัน เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหา 20,000 ม.ค.-ก.ค.62  

 โรคระบาด    
     



ล าดับที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ 
โครงการ 
(บาท) 

คาดว่าจะประกาศ 
จัดซื้อจัดจ้าง 
(เดือน/ปี) 

หมายเหตุ 

38 โครงการให้ความรู้ด้านการปฐมพยาบาลและการ 50,000 ก.พ.-พ.ค.62  
 เฝ้าระวังปัญหาเด็กจมน้ า    

39 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 200,000 ต.ค.61-ก.ย.62  
 ค่าวัสดุ    

40 วัสดุส านักงาน 10,000 ต.ค.61-ก.ย.62  
41 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 10,000 ต.ค.61-ก.ย.62  
42 วัสดุงานบ้านงานครัว 10,000 ต.ค.61-ก.ย.62  
43 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 50,000 ต.ค.61-ก.ย.62  
44 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 800,000 ต.ค.61-ก.ย.62  
45 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 100,000 ต.ค.61-ก.ย.62  
46 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 5,000 ต.ค.61-ก.ย.62  
47 วัสดุเครื่องแต่งกาย 5,000 ต.ค.61-ก.ย.62  
48 วัสดุคอมพิวเตอร์ 10,000 ต.ค.61-ก.ย.62  

 งบลงทุน/ครุภัณฑ์    
 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ    

49 ค่าติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมโคมไฟฟ้าส่องสว่าง 60,000 ม.ค.-ส.ค.62  
 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์    

50 จัดซื้อคอมพิวเตอร์ 17,000 ม.ค.-ส.ค.62  
51 จัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า 2,500 ม.ค.-ส.ค.62  
52 จัดซื้อโปรแกรมระบบปฏิบัติการส าหรับเครื่อง 3,800 ม.ค.-ส.ค.62  

 คอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค    
 งบด าเนินงาน    
 ค่าใช้สอย    
 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า    
 ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน    

53 โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 100,000 ม.ค.-ส.ค.62  
54 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 50,000 ต.ค.61-ก.ย.62  

 ค่าวัสดุ    
55 วัสดุงานบ้านงานครัว 50,000 ต.ค.61-ก.ย.62  
56 วัสดุอื่น 10,000 ต.ค.61-ก.ย.62  

 งบลงทุน    
 ครุภัณฑ์อ่ืน    

57 จัดซื้อถังรองรับขยะ 100,000 ม.ค.-ส.ค.62  
     
     
     



ล าดับที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ 
โครงการ 
(บาท) 

คาดว่าจะประกาศ 
จัดซื้อจัดจ้าง 
(เดือน/ปี) 

หมายเหตุ 

 กองการศึกษาฯ    
 ค่าใช้สอย    

58 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 30,000 ต.ค.61-ก.ย.62  
59 รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 20,000 ต.ค.61-ก.ย.62  

 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า    
 ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน    

60 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 60,000 ต.ค.61-ก.ย.62  
61 ค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหาร 773,900 ก.พ.-ก.ย.62  

 สถานศึกษา    
62 โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ 140,000 ก.พ.-ก.ย.62  

 ด้านการศึกษา    
63 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 200,000 ก.พ.-ก.ย.62  

 ค่าวัสดุ    
64 ค่าวัสดุส านักงาน 50,000 ต.ค.61-ก.ย.62  
65 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 20,000 ต.ค.61-ก.ย.62  
66 วัสดุงานบ้านงานครัว 20,000 ต.ค.61-ก.ย.62  
67 ค่าอาหารเสริม (นม) 983,670 ต.ค.61-ก.ย.62  
68 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 5,000 ต.ค.61-ก.ย.62  
69 วัสดุกีฬา 50,000 ต.ค.61-ก.ย.62  
70 วัสดุคอมพิวเตอร์ 15,000 ต.ค.61-ก.ย.62  

 ค่าสาธารณูปโภค    
71 ค่าไฟฟ้า 60,000 ต.ค.61-ก.ย.62  
72 ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล 10,000 ต.ค.61-ก.ย.62  
73 ค่าบริการไปรษณีย์ 1,000 ต.ค.61-ก.ย.62  
74 ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 10,000 ต.ค.61-ก.ย.62  

 งบลงทุน/ค่าครุภัณฑ์    
 ครุภัณฑ์ส านักงาน    

75 จัดซื้อตู้ล็อกเกอร์ 8,000 ต.ค.61-ก.ย.62  
76 จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา 8,500 ต.ค.61-ก.ย.62  
77 จัดซื้อถังเก็บน้ า 13,000 ต.ค.61-ก.ย.62  

 ครุภัณฑ์การเกษตร    
78 จัดซื้อเครื่องสูบน้ ามอเตอร์ไฟฟ้า 20,000 ต.ค.61-ก.ย.62  

 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ    
79 จัดซื้อกล้องวงจรปิด 300,000 ต.ค.61-ก.ย.62  

     
     



ล าดับที่ 
 

ชื่อโครงการ งบประมาณ 
โครงการ 
(บาท) 

คาดว่าจะประกาศ 
จัดซื้อจัดจ้าง 
(เดือน/ปี) 

หมายเหตุ 

 ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง    
80 ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก 350,000 ม.ค.-ส.ค.62  
81 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 150,000 ม.ค.-ส.ค.62  

 ค่าใช้สอย    
82 รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 20,000 ม.ค.-ส.ค.62  

 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า    
 ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน    

83 โครงการ  ในเมืองเกมส์ 500,000 ต.ค.61-ก.ย.62  
84 โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนและเยาวชน 200,000 ต.ค.61-ก.ย.62  

 (ท้องถิ่นสัมพันธ์)    
85 โครงการแข่งขันกีฬาประจ าปีของศูนย์พัฒนาเด็กฯ 5,000 ต.ค.61-ก.ย.62  

 ค่าวัสดุ    
86 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 2,000 ต.ค.61-ก.ย.62  
87 ค่าวัสดุกีฬา 200,000 ต.ค.61-ก.ย.62  

 ค่าใช้สอย    
 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า    
 ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน    

88 ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมด้านส่งเสริมพิธีทาง 50,000 ต.ค.61-ก.ย.62  
 ศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปวัฒนธรรม    
 วิถีชีวิตและประเพณีท้องถิ่นต่างๆ    

89 โครงการขนมไทยแสนอร่อย 1,500 ต.ค.61-ก.ย.62  
90 โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง 1,500 ต.ค.-ธ.ค.61  
91 โครงการงานวันพ่อหรือวันแม่ของศูนย์พัฒนาเด็ก 2,000 ธ.ค.61-ส.ค.62  
92 โครงการถวายน้ าปานะช่วงเทศกาลเข้าพรรษา 2,000 ต.ค.61-ก.ย.62  
93 โครงการสืบสานประเพณีวันเข้าพรรษา 5,000 ต.ค.61-ก.ย.62  

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     



ล าดับที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ 
โครงการ 
(บาท) 

คาดว่าจะประกาศ 
จัดซื้อจัดจ้าง 
(เดือน/ปี) 

หมายเหตุ 

 ส านักปลัด    
 ค่าใช้สอย    

94 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 400,000 ต.ค.61-ก.ย.62  
95 รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 200,000 ต.ค.61-ก.ย.62  

 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า    
 ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน    

96 ค่าของรางวัล หรือเงินรางวัล 5,000 ต.ค.61-ก.ย.62  
97 ค่าใช้จ่ายในการจ้างนักเรียน นักศึกษาท างาน 20,000 ต.ค.61-ก.ย.62  

 ในวันหยุดหรือวันปิดภาคเรียน    
98 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 200,000 ต.ค.61-ก.ย.62  

 ค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาดูแลที่สาธารณประโยช 10,000 ต.ค.61-ก.ย.62  
99 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา 100,000 ต.ค.61-ก.ย.62  

100 ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง 50,000 ก.พ.-ก.ย.62  
101 ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงาน 800,000 ก.พ.-ก.ย.62  
102 ค่าใช้จ่ายในการออกบริการประชาชน 20,000 พ.ย.61-ก.ย.62  
103 ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้และพวงมาลา 20,000 ต.ค.61-ก.ย.62  
104 โครงการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการวางแผนพัฒนา 10,000 ต.ค.61-ก.ย.62  
105 โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม 20,000 ธ.ค.61-ก.พ.62  
106 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ 10,000 ม.ค.-ส.ค.62  
107 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 250,000 ต.ค.61-ก.ย.62  

 ค่าวัสดุ    
108 ค่าวัสดุส านักงาน 180,177 ต.ค.61-ก.ย.62  
109 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 10,000 ต.ค.61-ก.ย.62  
110 วัสดุงานบ้านงานครัว 40,000 ต.ค.61-ก.ย.62  
111 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 40,000 ต.ค.61-ก.ย.62  
112 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 300,000 ต.ค.61-ก.ย.62  
113 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 10,000 ต.ค.61-ก.ย.62  
114 วัสดุคอมพิวเตอร์ 60,000 ต.ค.61-ก.ย.62  
115 วัสดุอื่น 5,000 ต.ค.61-ก.ย.62  

 ค่าสาธารณูปโภค    
116 ค่าไฟฟ้า 300,000 ต.ค.61-ก.ย.62  
117 ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล 40,000 ต.ค.61-ก.ย.62  

     
     
     
     



ล าดับที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ 
โครงการ 
(บาท) 

คาดว่าจะประกาศ 
จัดซื้อจัดจ้าง 
(เดือน/ปี) 

หมายเหตุ 

118 ค่าบริการโทรศัพท์ 10,000 ต.ค.61-ก.ย.62  
119 ค่าบริการไปรษณีย์ 10,000 ต.ค.61-ก.ย.62  
120 ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 100,000 ต.ค.61-ก.ย.62  

 งบลงทุน/ค่าครุภัณฑ์    
 ครุภัณฑ์ส านักงาน    

121 จัดซื้อเก้าอ้ีจัดเลี้ยงเลคเซอร์ 54,000 ม.ค.-ส.ค.62  
122 จัดซื้อโต๊ะเมก้าหน้าขาว 90,000 ม.ค.-ส.ค.62  

 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์    
123 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 17,000 ม.ค.-ส.ค.62  
124 จัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า 2,500 ม.ค.-ส.ค.62  
125 จัดซื้อโปนแกรมระบบปฏิบัติการส าหรับเครื่อง 3,800 ม.ค.-ส.ค.62  

 คอมพิวเตอร์    
126 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 20,000 ต.ค.61-ก.ย.62  

     
 รายจ่ายอื่น    

127 ค่าจ้างท่ีปรึกษา 10,000 ม.ค.-ส.ค.62  
128 ค่ารังวัดที่ดิน 30,000 ม.ค.-ส.ค.62  

 ค่าใช้สอย    
 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า    
 ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน    

129 ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมในวันสถาปนา อปพร. 50,000 มี.ค.62  
130 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินวานศูนย์ป้องกันและ 50,000 ธ.ค.61-ส.ค.62  

 บรรเทาสาธารณภัย และศูนย์ อปพร. ต.ในเมือง    
131 ค่าใช้จ่ายในการฝึกซ้อมแผนป้องกันสาธารณภัย 20,000 ต.ค.61-ก.ย.62  
132 โครงการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนป้องกัน 5,000 ต.ค.61-ก.ย.62  

 และบรรเทาสาธารณภัย อบต.ในเมือง    
133 โครงการปลอดภัยไว้ก่อน 30,000 พ.ย.61-มี.ค.62  
134 โครงการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อน 20,000 ต.ค.61-ก.ย.62  

 ของประชาชนที่เกิดจากสาธารณภัยต่างๆ    
135 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล 30,000 ธ.ค.61-เม.ย.62  
136 โครงการฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้น 30,000 ก.พ.62  
137 โครงการฝึกอบรมและสัมมนาต่างๆที่เกี่ยวกับการ 30,000 ส.ค.62  

 ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ    
138 โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการป้องกันสาธารณภั 40,000 ก.ค.62  
139 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 20,000 ต.ค.61-ก.ย.62  

     



ล าดับที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ 
โครงการ 
(บาท) 

คาดว่าจะประกาศ 
จัดซื้อจัดจ้าง 
(เดือน/ปี) 

หมายเหตุ 

 ค่าวัสดุ    
140 วัสดุเครื่องแต่งกาย 5,000 ต.ค.61-ก.ย.62  
141 วัสดุเครื่องดับเพลิง 10,000 ต.ค.61-ก.ย.62  

 งบลงทุน/ค่าครุภัณฑ์    
 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง    

142 จัดซื้อเทรลเลอร์ลากเรือ 50,000 ม.ค.-ส.ค.62  
 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ    

143 จัดซื้อวิทยุสื่อสาร 88,000 ม.ค.-ส.ค.62  
 ค่าวัสดุ    

144 วัสดุเครื่องแต่งกาย 5,000 ต.ค.61-ก.ย.62  
 ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง    

145 จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง 20,000 ม.ค.-ส.ค.62  
 ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง    

146 โครงการก่อสร้างโรงเก็บเรือ 11,000 ม.ค.-ส.ค.62  
 ค่าใช้สอย    
 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า    
 ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน    

147 โครงการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้และ 20,000 ต.ค.61-ก.ย.62  
 ผู้ด้วยโอกาส    
 งบด าเนินงาน    
 ค่าใช้สอย    
 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า    
 ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน    

148 ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมและโครงการเฉลิม 50,000 ก.ค.-ส.ค.62  
 พระเกียรติ    

149 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมต่างๆ 20,000 ม.ค.-ส.ค.62  
150 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมของผู้สูงอายุ 40,000 มิ.ย.-ก.ค.62  
151 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมเด็กและเยาวชน 40,000 เม.ย.-พ.ค.62  
152 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้พิการ 40,000 มิ.ย.-ก.ค.62  
153 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสตรี 40,000 ก.ค.-ส.ค.62  
154 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้าง 20,000 ม.ค.-ส.ค.62  

 ความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติ    
155 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการมี 20,000 ม.ค.-ส.ค.62  

 ส่วนร่วมประชาชน    
156 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมอาชีพ 40,000 ก.พ.-มี.ค.62  
157 โครงการปกป้องสถาบันส าคัญของชาติ 50,000 ก.พ.-มี.ค.62  



ล าดับที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ 
โครงการ 
(บาท) 

คาดว่าจะประกาศ 
จัดซื้อจัดจ้าง 
(เดือน/ปี) 

หมายเหตุ 

158 โครงการป้องกันและแก้ไขยาเสพติด 50,000 ม.ค.-ส.ค.62  
 งบลงทุน    
 ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง    

159 ค่าก่อสร้างศาลาประชาคมหมู่บ้าน  หมู่ที่  17 631,000 ม.ค.-ส.ค.62  
     
 กองช่าง    
 ค่าใช้สอย    

160 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 290,000 ต.ค.61-ก.ย.62  
161 รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 5,000 ต.ค.61-ก.ย.62  

 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า    
 ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน    

162 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 50,000 ต.ค.61-ก.ย.62  
163 โครงการจัดท าแนวเขตต าบล 50,000 ต.ค.61-ก.ย.62  
164 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 40,000 ต.ค.61-ก.ย.62  

 ค่าวัสดุ    
165 วัสดุส านักงาน 30,000 ต.ค.61-ก.ย.62  
166 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 200,000 ต.ค.61-ก.ย.62  
167 วัสดุก่อสร้าง 500,000 ต.ค.61-ก.ย.62  
168 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 100,000 ต.ค.61-ก.ย.62  
169 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 5,000 ต.ค.61-ก.ย.62  
170 วัสดุคอมพิวเตอร์ 30,000 ต.ค.61-ก.ย.62  

 งบลงทุน    
 ค่าครุภัณฑ์    
 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์    

171 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 17,000 ต.ค.61-ก.ย.62  
172 จดัซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า 2,500 ต.ค.61-ก.ย.62  
173 จัดซื้อโปรแกรมระบบปฏิบัติการส าหรับเครื่อง 3,800 ต.ค.61-ก.ย.62  

 คอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค    
 ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง    

174 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 500,000 ต.ค.61-ก.ย.62  
175 ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน 5,000 ต.ค.61-ก.ย.62  

 นิติบุคคลภายนอกเพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง    
 งบรายจ่ายอื่น    
176 รายจ่ายอื่น 50,000 ต.ค.61-ก.ย.62  

     
     



ล าดับที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ 
โครงการ 
(บาท) 

คาดว่าจะประกาศ 
จัดซื้อจัดจ้าง 
(เดือน/ปี) 

หมายเหตุ 

 งบลงทุน    
 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง    
 ค่าสาธารณูปโภค    

177 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยทางเข้า 306,000 ต.ค.-พ.ย.61  
 สภ.พิมาย หมู่ที่  1    
     

178 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยข้าง กศน. 400,000 ต.ค.-พ.ย.61  
 อ าเภอพิมาย  หมู่ที่  1    
     

179 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหมู่ที่  3 500,000 ต.ค.-พ.ย.61  
 เชื่อมหมู่ที่  16    
     

180 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยป้าหนา หมู่ที่  3 56,000 ต.ค.61  
     

181 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายกลางบ้าน หมู่  4 490,000 พ.ย.-ธ.ค.61  
     

182 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนางจ าปี   31,000 พ.ย.61  
 หมู่ที่  4    
     

183 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยอาจารย์มยุรี  61,000 พ.ย.61  
 หมู่ที่  4    
     

184 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหมู่ที่  4  50,000 พ.ย.61  
 เชื่อม หมู่ที่  7    
     

185 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหมู่ที่  5  219,000 พ.ย.-ธ.ค.61  
 เชื่อม หมู่ที่  6    
     

186 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยผู้ใหญ่สมร  103,000 พ.ย.-ธ.ค.61  
 หมู่ที่  5    
     

187 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. 227,000 ธ.ค.61-ม.ค.62  
 สายบ้านหนองไร่-ท่าหินปูน  หมู่ที่  5    
     
188 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. 179,000 ธ.ค.61-ม.ค.62  

 ซอยรักษา  หมู่ที่  5    



ล าดับที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ 
โครงการ 
(บาท) 

คาดว่าจะประกาศ 
จัดซื้อจัดจ้าง 
(เดือน/ปี) 

หมายเหตุ 

189 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายตะวันตก หมู่ที่ 6 135,000 ธ.ค.61-ม.ค.62  
     

190 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย หมู่ที่ 6 219,000 ม.ค.-ก.พ.62  
 เชื่อม หมู่ที่  5    
     

191 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเลียบคลอง 161,000 ม.ค.-ก.พ.62  
 ส่งน้ าฝั่งซ้าย  หมู่ที่  6    
     

192 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยตาพูน หมู่ที่ 6 112,000 ม.ค.-ก.พ.62  
     

193 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยตาสมาน หมู่ที่ 6 62,000 ม.ค.-ก.พ.62  
     

194 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. 261,000 ก.พ.-มี.ค.62  
 ซอยมาลีอุทิศ  หมู่ที่  7    
     

195 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยทัยธชา หมู่ที่ 7 240,000 ก.พ.-มี.ค.62  
     

196 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. 108,000 ก.พ.-มี.ค.62  
 ซอยมาลีอุทิศ  หมู่ที่  7    
     

197 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยร้านกุ้งเนื้อย่าง 219,000 ก.พ.-มี.ค.62  
 เชื่อมซอยอาจารย์เชิด  หมู่ที่  8    
     

198 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. 218,000 ก.พ.-มี.ค.62  
 ซอยนางทรัพย์  หมู่ที่  8    
     

199 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. 185,000 มี.ค.-เม.ย.62  
 ซอยนายสมาน  หมู่ที่  8    
     

200 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยเผด็จพัฒนา 460,000 มี.ค.-เม.ย.62  
 เชื่อมสายหน้าวัดบ้านดอนแซะ  หมู่ที่  9    
     

201 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยยายเยื้อน หมู่ 9 298,000 มี.ค.-เม.ย.62  
     
202 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านป้าแข ม. 10 161,000 มี.ค.-เม.ย.62  
     



ล าดับที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ 
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203 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางเข้าหมู่บ้าน 498,000 มี.ค.-เม.ย.62  
 หมู่ที่  10    
     

204 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางเข้าประปา 219,000 เม.ย-พ.ค.62  
 หมู่บ้าน  หมู่ที่  11    
     

205 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านขี้เหล็ก 492,000 เม.ย-พ.ค.62  
 เชื่อม ต าบลนิคม  หมู่ที่  11    
     

206 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยน้ าซับ หมู่ที่ 12 497,000 เม.ย-พ.ค.62  
     

207 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยจิระ หมู่ที่ 12 93,000 เม.ย.62  
     

208 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยหนองตาโข่ 72,000 พ.ค.62  
 แยก 2  หมู่ที่ 13    
     

209 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเลียบคลองส่งน้ า 364,000 พ.ค.-มิ.ย.62  
 หมู่ที่  13 (ช่วงบ้านส าราญใจ)    
     

210 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก 154,000 พ.ค.-มิ.ย.62  
 สายบ้านนายจุล-วัดป่า  หมู่ที่  13    
     

211 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยส้มโอโต๊ะจีน 219,000 มิ.ย.-ก.ค.62  
 แยก 2 หมู่ที่  14 (ซอยผู้ใหญ่เปลี่ยน)    
     

212 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยส้มโอโต๊ะจีน 487,000 มิ.ย.-ก.ค.62  
 หมู่ที่  14  (สายหลัก)    
     

213 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยพันแต๋ว หมู่ 15 64,000 มิ.ย.-ก.ค.62  
     

214 โครงการก่อสร้าง คสล.สายหมู่ที่  15 438,000 มิ.ย.-ก.ค.62  
 ไปโรงสีชุมชน (ช่วงศาลปู่ตา)    

     
215 โครงการก่อสร้าง คสล.ซอยยายมี  หมู่ที่  15 162,000 มิ.ย.-ก.ค.62  
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216 โครงการก่อสร้าง คสล.สายหมู่ที่  16 219,000 ก.ค.-ส.ค.62  
 เชื่อม  หมู่ที่  3    
     

217 โครงการก่อสร้าง คสล.สายเลียบคลองหนองโบสถ์ 493,000 ก.ค.-ส.ค.62  
 (ช่วงปากทางเชื่อมเขตเทศบาล)  หมู่ที่  16    
     

218 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. 145,000 ก.ค.-ส.ค.62  
 ซอยหลังบ้านแม่ชีพร  หมู่ที่  18    
     

219 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. 392,000 ก.ค.-ส.ค.62  
 ซอยยายสนั่น  หมู่ที่  18    
     

220 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. 60,000 ก.ค.62  
 ซอยบ้านนายพจน์  หมู่ที่  18    
     

221 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก 198,000 ก.ค.-ส.ค.62  
 สายพนังกั้นน้ า  หมู่ที่  19  หมู่ที่  6    
     

222 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. ซอยแก้วตา 202,000 ส.ค.-ก.ย.62  
 หมู่ที่  19    
     

223 โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมทับหน้าหินคลุก 298,000 ส.ค.-ก.ย.62  
 หมู่ที่  20  สายเชื่อม  หมู่ที่  11    
     

224 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า  คสล. 152,000 ส.ค.-ก.ย.62  
 สายหมู่ที่  20  ไปสะพานเชื่อม  หมู่ที่  10    
     

225 โครงการก่อสร้างถนน  คสล.สายเลียบคลอง 110,000 ส.ค.-ก.ย.62  
 ส่งน้ าชลประทาน  หมู่ที่  21  เชื่อมหมู่ที่  15    

226 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย 1 หมู่ที่  21 495,000 ก.ย.62  
227 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. ซอย 7  72,000 ก.ย.62  

 หมู่ที่  21    
228 เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาค่า (K) 100,000 ต.ค.61-ก.ย.62  

                                                           
       ลงชื่อ...................................................เจ้าหน้าที่ 

                                                    (นายสมเจตน์  ยอดแก้ว) 
 


