
แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวน(บาท) ประเภท
จ านวน

(บาท)

1 ต.ค.62-ก.ย.63 ค่าใช้สอย (รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ) บริหารงานท่ัวไป 2,000,000 เฉพาะเจาะจง   5-7 ตามความเหมาะสม

2 ต.ค.62-ก.ย.63 รายจ่ายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ บริหารงานท่ัวไป 100,000 เฉพาะเจาะจง   5-7 ตามความเหมาะสม

3 ต.ค.62-ก.ย.63 ค่าของรางวัล หรือเงินรางวัล บริหารงานท่ัวไป 10,000 เฉพาะเจาะจง   5-7 ตามความเหมาะสม

4 ต.ค.62-ก.ย.63 ค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถ่ิน บริหารงานท่ัวไป 300,000 เฉพาะเจาะจง   5-7 ตามความเหมาะสม

5 ต.ค.62-ก.ย.63 ค่าใช้จ่ายในโครงการ อบต.เคล่ือนท่ีให้บริการประชาชน บริหารงานท่ัวไป 20,000 เฉพาะเจาะจง   5-7 ตามความเหมาะสม

6 ต.ค.62-ก.ย.63 ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน บริหารงานท่ัวไป 20,000 เฉพาะเจาะจง   5-7 ตามความเหมาะสม

7 ต.ค.62-ก.ย.63 ค่าใช้จ่ายในโครงการบริหารจัดการขยะ บริหารงานท่ัวไป 400,000 เฉพาะเจาะจง   5-7 ตามความเหมาะสม

9 ต.ค.62-ก.ย.63 ค่าใช้จ่ายในโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการให้บริการ บริหารงานท่ัวไป 50,000 เฉพาะเจาะจง   5-7 ตามความเหมาะสม

10 ต.ค.62-ก.ย.63 ค่าใช้จ่ายในการอบรมคุณธรรมและจริยะธรรม บริหารงานท่ัวไป 10,000 เฉพาะเจาะจง   5-7 ตามความเหมาะสม

11 ต.ค.62-ก.ย.63 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม บริหารงานท่ัวไป 300,000 เฉพาะเจาะจง   5-7

12 ต.ค.62-ก.ย.63 ค่าวัสดุส านักงาน บริหารงานท่ัวไป 50,000 เฉพาะเจาะจง 5

13 ต.ค.62-ก.ย.63 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว บริหารงานท่ัวไป 30,000 เฉพาะเจาะจง 5

ค่าวัสดุก่อสร้าง บริหารงานท่ัวไป 10,000 เฉพาะเจาะจง 5

14 ต.ค.62-ก.ย.63 ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง บริหารงานท่ัวไป 50,000 เฉพาะเจาะจง 5

15 ต.ค.62-ก.ย.63 ค่าวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน บริหารงานท่ัวไป 400,000 เฉพาะเจาะจง 5

16 ต.ค.62-ก.ย.63 ค่าวัสดุโฆษาณรและเผยแพร่ บริหารงานท่ัวไป 30,000 เฉพาะเจาะจง 5

17 ต.ค.62-ก.ย.63 ค่าวัสดุเคร่ืองแต่งกาย บริหารงานท่ัวไป 10,000 เฉพาะเจาะจง 5

18 ต.ค.62-ก.ย.63 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ บริหารงานท่ัวไป 100,000 เฉพาะเจาะจง 5

19 ต.ค.62-ก.ย.63 ค่าวัสดุอ่ืน บริหารงานท่ัวไป 30,000 เฉพาะเจาะจง 5

20 ม.ค.62-ก.ย.63 ครุภัณฑ์ส านักงาน (ตู้เก็บเอกสาร 4 ช้ัน 40 ช่อง) บริหารงานท่ัวไป 5,000 เฉพาะเจาะจง 5

21 ม.ค.62-ก.ย.63 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เคร่ืองส ารองไฟฟ้า) บริหารงานท่ัวไป 5,000 เฉพาะเจาะจง 5

( ลงช่ือ )                                              ผู้จัดท า

             ( นางนิยม ดีบัว )             ( นายวิสิทธ์ิ จันทะสี )

( ลงช่ือ )                                      ผู้รับผิดชอบ

ก าหนดส่ง

มอบงาน

(วัน)

หมายเหตุ

                                                                                                         แผนการจัดหาพัสดุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564                                                                                       

                 ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลปากตม อ าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
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วิธีจัดหา



   ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการกองคลัง

แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวน(บาท) ประเภท
จ านวน

(บาท)

24 ต.ค.62-ก.ย.63 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบลเชียงคาน บริหารงานท่ัวไป 20,000 เฉพาะเจาะจง  5-7 ตามความเหมาะสม

25 ต.ค.62-ก.ย.63 ค่าจ้างท่ีปรึกษา บริหารงานท่ัวไป 5,000 เฉพาะเจาะจง  5-7 ตามความเหมาะสม

26 ต.ค.62-ก.ย.63 ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน รักษาความสงบภายใน 30,000 เฉพาะเจาะจง  5-7 ตามความเหมาะสม

27 ต.ค.62-ก.ย.63 ค่าใช้จ่ายโครงการช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าท่ี รักษาความสงบภายใน 30,000 เฉพาะเจาะจง  5-7 ตามความเหมาะสม

28 ต.ค.62-ก.ย.63 ค่าใช้จ่ายโครงการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย รักษาความสงบภายใน 30,000 เฉพาะเจาะจง  5-7 ตามความเหมาะสม

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ รักษาความสงบภายใน 200,000 เฉพาะเจาะจง  5-7 ตามความเหมาะสม

29 ม.ค.63-ธ.ค.63 ค่าใช้จ่ายโครงการเฝ้าระวังป้องกันอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ รักษาความสงบภายใน 5,000 เฉพาะเจาะจง  5-7 ตามความเหมาะสม

30 มี.ค.63-เม.ย.63 ค่าใช้จ่ายโครงการเฝ้าระวังป้องกันอุบัติเหตุช่วงเทศการลสงกรานต์ รักษาความสงบภายใน 5,000 เฉพาะเจาะจง  5-7 ตามความเหมาะสม

31 ต.ค.63-ต.ค.63 ค่าใช้จ่ายโครงการเฝ้าระวังป้องกันอุบัติเหตุช่วงเทศการลออกพรรษา รักษาความสงบภายใน 5,000 เฉพาะเจาะจง  5-7 ตามความเหมาะสม

34 ต.ค.62-ก.ย.63 ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ แผนงานการศึกษา 5,000 เฉพาะเจาะจง 5

37 ต.ค.62-ก.ย.63 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา แผนงานการศึกษา 63,700 เฉพาะเจาะจง  5-7 ตามความเหมาะสม

38 ต.ค.62-ก.ย.63 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าจัดการเรียการสอน) แผนงานการศึกษา 36,790 เฉพาะเจาะจง  5-7 ตามความเหมาะสม

39 ต.ค.62-ก.ย.63 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว แผนงานการศึกษา 10,000 เฉพาะเจาะจง 5

40 ต.ค.62-ก.ย.63 ค่าอาหารเสริมนม แผนงานการศึกษา 81,120 เฉพาะเจาะจง 7

41 ต.ค.62-ก.ย.63 ค่าครุภัณฑ์ส านักงาน (เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วนพร้อมติดต้ัง) แผนงานการศึกษา 23,000 เฉพาะเจาะจง 7

ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เคร่ืองคดมพิวเตอร์ ส าหรับส านักงาน) แผนงานการศึกษา 17,000 เฉพาะเจาะจง 7

42 ต.ค.62-ก.ย.63 ค่าใช้จ่ายในโครงการรวมพลังวันอาสาสมัครสาธารณสุข แผนงานสาธารณสุข 10,000 เฉพาะเจาะจง  5-7

43 ต.ค.62-ก.ย.63 ค่าใช้จ่ายในโครงการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดต่อ แผนงานสาธารณสุข 50,000 เฉพาะเจาะจง  5-7

44 ต.ค.62-ก.ย.63 ค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า แผนงานสาธารณสุข 50,000 เฉพาะเจาะจง  5-7

45 ม.ค.62-ก.ย.63 ค่าครุภัณฑ์ (ตู้เอกสารบานเล่ือนแบบกระจก) แผนงานสังคมสงเคราะห์ 3,000 เฉพาะเจาะจง 5

46 ม.ค.62-ก.ย.63 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ (ส าหรับส านักงาน) แผนงานสังคมสงเคราะห์ 17,000 เฉพาะเจาะจง 5

47 ม.ค.62-ก.ย.63 เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ LED ขาวด า จ านวน 2 เคร่ือง แผนงานสังคมสงเคราะห์ 5,200 เฉพาะเจาะจง 5

48 ต.ค.62-ก.ย.63 ค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอ าเภอเชียงคาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 50,000 เฉพาะเจาะจง  5-7 ตามความเหมาะสม

( ลงช่ือ )                                              ผู้จัดท า

             ( นางนิยม ดีบัว )             ( นายวิสิทธ์ิ จันทะสี )

  ต าแหน่ง  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลปากตม

( ลงช่ือ )                                      ผู้รับผิดชอบ
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49 ต.ค.63-ต.ค.63 ค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันเรือยาว ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 30,000 เฉพาะเจาะจง  5-7 ตามความเหมาะสม

50 ต.ค.62-ก.ย.63 ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดขบวนแห่ปราสาทผ้ึง ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 20,000 เฉพาะเจาะจง  5-7 ตามความเหมาะสม

51 ต.ค.62-ก.ย.63 ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมกีฬาและนัทนาการ ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 20,000 เฉพาะเจาะจง  5-7 ตามความเหมาะสม

52 ต.ค.62-ก.ย.63 ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมภูมปัญญาท้องถ่ิน ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 5,000 เฉพาะเจาะจง  5-7 ตามความเหมาะสม

53 ต.ค.63-ต.ค.63 ค่าใช้จ่ายในโครงการไหลเรือไฟ ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 30,000 เฉพาะเจาะจง  5-7 ตามความเหมาะสม

แบบ ผด.1 

ล าดับท่ี
   ช่วงเวลาท่ี    

 ต้องเร่ิมจัดหา
รายการ/จ านวน (หน่วย)

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
วิธีจัดหา

ก าหนดส่ง

มอบงาน

(วัน)

หมายเหตุ

  ต าแหน่ง  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลปากตม



( ลงช่ือ )                                              ผู้จัดท า

             ( นางนิยม ดีบัว )

   ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการกองคลัง

( ลงช่ือ )                                      ผู้รับผิดชอบ

            ( นายวิสิทธ์ิ จันทะสี )
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