
ก าหนด

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

1 ต.ค. 62 - ก.ย. 63 รายจา่ยเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ ส านักปลัด บริหารงานทั่วไป 400,000        เฉพาะเจาะจง 5 วันหรือ ขออนมุติัจดัหาตาม

ตามตกลง ความจ าเปน็ตลอดปี

2 ต.ค. 62 - ก.ย. 63 รายจา่ยเกีย่วกบัการรับรองและพิธีการ ส านักปลัด บริหารงานทั่วไป 30,000          เฉพาะเจาะจง 5 วันหรือ ขออนมุติัจดัหาตาม

ตามตกลง ความจ าเปน็ตลอดปี

3 ต.ค. 62 - ก.ย. 63 โครงการฝึกอบรมประชมุชีแ้จงท าความเขา้ใจ ส านักปลัด บริหารงานทั่วไป 30,000          เฉพาะเจาะจง 5 วันหรือ ขออนมุติัจดัหาตาม

เกีย่วกบัการด าเนินการตามแผนงาน/ ตามตกลง ความจ าเปน็ตลอดปี

กจิกรรมขององค์การบริหารส่วนต าบล

นโยบายรัฐบาล หนังสือส่ังการของ

หน่วยงานราชการ

4 ต.ค. 62 - ก.ย. 63 โครงการจดัเตรียมการเลือกต้ังท้องถิน่ ส านักปลัด บริหารงานทั่วไป 600,000        เฉพาะเจาะจง 5 วันหรือ ขออนมุติัจดัหาตาม

ขององค์การบริหารส่วนต าบลซับเปิบ ตามตกลง ความจ าเปน็ตลอดปี

5 ต.ค. 62 - ก.ย. 63 รายจา่ยเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิัติราชการ ส านักปลัด บริหารงานทั่วไป 206,890        เฉพาะเจาะจง 5 วันหรือ ขออนมุติัจดัหาตาม

ที่ไม่เขา้ลักษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ ตามตกลง ความจ าเปน็ตลอดปี

6 ต.ค. 62 - ก.ย. 63 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม ส านักปลัด บริหารงานทั่วไป 200,000        เฉพาะเจาะจง 7 วันหรือ ขออนมุติัจดัหาตาม

ตามตกลง ความจ าเปน็ตลอดปี

7 ต.ค. 62 - ก.ย. 63 วัสดุส านักงาน ส านักปลัด บริหารงานทั่วไป 85,000          เฉพาะเจาะจง 7 วันหรือ ขออนมุติัจดัหาตาม

ตามตกลง ความจ าเปน็ตลอดปี

8 ต.ค. 62 - ก.ย. 63 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ส านักปลัด บริหารงานทั่วไป 10,000          เฉพาะเจาะจง 7 วันหรือ ขออนมุติัจดัหาตาม

ตามตกลง ความจ าเปน็ตลอดปี

9 ต.ค. 62 - ก.ย. 63 วัสดุงานบ้านงานครัว ส านักปลัด บริหารงานทั่วไป 30,000          เฉพาะเจาะจง 7 วันหรือ ขออนมุติัจดัหาตาม

ตามตกลง ความจ าเปน็ตลอดปี

เงนินอกงบประมาณ
วธิจีดัหา หมายเหตุ

แบบ ผด.2

แผนการจดัหาพัสด ุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ องค์การบริหารสว่นต าบลซับเปิบ  อ าเภอวงัโป่ง  จงัหวดัเพชรบูรณ์

ล าดบัที่ ชว่งเวลาทีต่อ้งเริม่จดัหา รายการ/จ านวน (หน่วย) หน่วยงานเจา้ของเงนิ
เงนิงบประมาณ
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10 ต.ค. 62 - ก.ย. 63 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง ส านักปลัด บริหารงานทั่วไป 80,000          เฉพาะเจาะจง 7 วันหรือ ขออนมุติัจดัหาตาม

ตามตกลง ความจ าเปน็ตลอดปี

11 ต.ค. 62 - ก.ย. 63 วัสดุเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน ส านักปลัด บริหารงานทั่วไป 180,000        เฉพาะเจาะจง 7 วันหรือ ขออนมุติัจดัหาตาม

ตามตกลง ความจ าเปน็ตลอดปี

12 ต.ค. 62 - ก.ย. 63 วัสดุการเกษตร ส านักปลัด บริหารงานทั่วไป 10,000          เฉพาะเจาะจง 7 วันหรือ ขออนมุติัจดัหาตาม

ตามตกลง ความจ าเปน็ตลอดปี

13 ต.ค. 62 - ก.ย. 63 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ส านักปลัด บริหารงานทั่วไป 10,000          เฉพาะเจาะจง 7 วันหรือ ขออนมุติัจดัหาตาม

ตามตกลง ความจ าเปน็ตลอดปี

14 ต.ค. 62 - ก.ย. 63 วัสดุคอมพิวเตอร์ ส านักปลัด บริหารงานทั่วไป 70,000          เฉพาะเจาะจง 7 วันหรือ ขออนมุติัจดัหาตาม

ตามตกลง ความจ าเปน็ตลอดปี

15 ต.ค. 62 - ก.ย. 63 วัสดุส ารวจ ส านักปลัด บริหารงานทั่วไป 5,000           เฉพาะเจาะจง 7 วันหรือ ขออนมุติัจดัหาตาม

ตามตกลง ความจ าเปน็ตลอดปี

16 ม.ค. - มี.ค. 63 พัดลมติดฝ้าเพดานชนิดโคจร ส านักปลัด บริหารงานทั่วไป 27,000          เฉพาะเจาะจง 7 วันหรือ ขออนมุติัจดัหาตาม

จ านวน 10 ตัวๆ ละ 2,700 บาท ตามตกลง ความจ าเปน็ตลอดปี

17 เม.ย.-63 เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน ส านักปลัด บริหารงานทั่วไป 95,600          เฉพาะเจาะจง 15 วันหรือ ขออนมุติัจดัหาตาม

แบบต้ังพื้น หรือแบบแขวน ตามตกลง ความจ าเปน็ตลอดปี

18 มี.ค.-63 โทรทัศน์ แอล อ ีดี (LED TV) ส านักปลัด บริหารงานทั่วไป 12,100          เฉพาะเจาะจง 7 วันหรือ ขออนมุติัจดัหาตาม

ตามตกลง ความจ าเปน็ตลอดปี

19 ธ.ค.-62 ไมค์ลอยไร้สาย ส านักปลัด บริหารงานทั่วไป 16,000          เฉพาะเจาะจง 7 วันหรือ ขออนมุติัจดัหาตาม

ตามตกลง ความจ าเปน็ตลอดปี
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20 ม.ค.-63 ตู้ท าน้ าเยน็สแตนเลส ส านักปลัด บริหารงานทั่วไป 7,000           เฉพาะเจาะจง 7 วันหรือ ขออนมุติัจดัหาตาม

ตามตกลง ความจ าเปน็ตลอดปี

21 ม.ค.-63 อปุกรณ์อา่นบัตรแบบเอนกประสงค์ ส านักปลัด บริหารงานทั่วไป 700              เฉพาะเจาะจง 7 วันหรือ ขออนมุติัจดัหาตาม

(Smart Card Reader) ตามตกลง ความจ าเปน็ตลอดปี

22 ม.ค. - ก.ย. 63 โครงการกอ่สร้างอาคารเอนกประสงค์ ส านักปลัด บริหารงานทั่วไป 455,000        เฉพาะเจาะจง 30 วันหรือ ขออนมุติัจดัหาตาม

องค์การบริหารส่วนต าบลซับเปิบ ตามตกลง ความจ าเปน็ตลอดปี

23 พ.ย. 62 - มี.ค. 63 โครงการปรับปรงอาคารโรงจอดรถและ ส านักปลัด บริหารงานทั่วไป 179,000        เฉพาะเจาะจง 30 วันหรือ ขออนมุติัจดัหาตาม

ห้องประธานสภาองค์การบริหาร ตามตกลง ความจ าเปน็ตลอดปี

ส่วนต าบลซับเปิบ

24 ต.ค. 62 - ก.ย. 63 โครงการศูนยป์ฏบิติัการร่วมในการชว่ยเหลือ ส านักปลัด บริหารงานทั่วไป เงินอดุหนุน 27,000         เฉพาะเจาะจง 5 วันหรือ ขออนมุติัจดัหาตาม

ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ตามตกลง ความจ าเปน็ตลอดปี

อ าเภอวังโป่ง (สถานที่กลาง)

25 ต.ค. 62 - ก.ย. 63 โครงการรัฐพิธี ศาสนา วัฒนธรรม บริหารงานทั่วไป เงินอดุหนุน 20,000         เฉพาะเจาะจง 5 วันหรือ ขออนมุติัจดัหาตาม

และงานประจ าปีต่างๆ อ าเภอวังโป่ง ตามตกลง ความจ าเปน็ตลอดปี

26 ต.ค. 62 - ก.ย. 63 โครงการงานประเพณีอ าเภอวังโป่ง บริหารงานทั่วไป เงินอดุหนุน 23,000         เฉพาะเจาะจง 5 วันหรือ ขออนมุติัจดัหาตาม

ตามตกลง ความจ าเปน็ตลอดปี

27 ต.ค. 62 - ก.ย. 63 อดุหนุนส่วนราชการตามหนังสือส่ังการฯ บริหารงานทั่วไป เงินอดุหนุน 30,000         เฉพาะเจาะจง 5 วันหรือ ขออนมุติัจดัหาตาม

ตามตกลง ความจ าเปน็ตลอดปี

28 ธ.ค. 62 - ม.ค. 63 โครงการจดัต้ังศูนยป์ฏบิัติการร่วม รักษาความสงบภายใน 55,000          เฉพาะเจาะจง 5 วันหรือ ขออนมุติัจดัหาตาม

และ เม.ย. 63 และป้องกนัอบุัติเหตุทางท้องถนน ตามตกลง ความจ าเปน็ตลอดปี

ชว่งเทศกาลปีใหม่ สงกรานต์
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29 ต.ค. 62 - ก.ย. 63 โครงการพัฒนาศักยภาพงานป้องกนั รักษาความสงบภายใน 30,000          เฉพาะเจาะจง 5 วันหรือ ขออนมุติัจดัหาตาม

และบรรเทาสาธารณภยั ตามตกลง ความจ าเปน็ตลอดปี

30 ม.ค. - มิ.ย. 63 โครงการเฝ้าระวังและป้องกนัไฟป่า รักษาความสงบภายใน 30,000          เฉพาะเจาะจง 5 วันหรือ ขออนมุติัจดัหาตาม

ตามตกลง ความจ าเปน็ตลอดปี

31 ต.ค. 62 - ก.ย. 63 โครงการศูนยช์ว่ยเหลือประชาชน รักษาความสงบภายใน 50,000          เฉพาะเจาะจง 5 วันหรือ ขออนมุติัจดัหาตาม

ตามตกลง ความจ าเปน็ตลอดปี

32 เม.ย.-63 โครงการฝึกอบรมและทบทวน รักษาความสงบภายใน 230,000        เฉพาะเจาะจง 7 วันหรือ ขออนมุติัจดัหาตาม

พร้อมชดุเคร่ืองแบบปฏบิัติงาน อปพร. ตามตกลง ความจ าเปน็ตลอดปี

33 ก.พ. - มี.ค. 63 วัสดุเคร่ืองดับเพลิง รักษาความสงบภายใน 30,000          เฉพาะเจาะจง 7 วันหรือ ขออนมุติัจดัหาตาม

ตามตกลง ความจ าเปน็ตลอดปี

34 ธ.ค. 62 - ม.ค. 63 สายส่งน้ าดับเพลิงชนิดยางสังเคราะห์ รักษาความสงบภายใน 27,000          เฉพาะเจาะจง 7 วันหรือ ขออนมุติัจดัหาตาม

3 ชัน้ ตามตกลง ความจ าเปน็ตลอดปี

35 ธ.ค. 62 - พ.ค. 63 โครงการสนับสนุนค่าจดัการเรียนการสอน การศึกษา 100,300        เฉพาะเจาะจง 5 วันหรือ ขออนมุติัจดัหาตาม

ของศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว) ตามตกลง ความจ าเปน็ตลอดปี

36 ธ.ค. 62 - พ.ค. 63 โครงการสนบัสนนุค่าใชจ้า่ยในการจดัการศึกษา การศึกษา 66,670          เฉพาะเจาะจง 5 วันหรือ ขออนมุติัจดัหาตาม

ส าหรับศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก ตามตกลง ความจ าเปน็ตลอดปี

37 ม.ค. - ก.ย. 63 โครงการส่งเสริมภมูิปัญญาท้องถิน่ การศึกษา 5,000           ว .119 5 วันหรือ ขออนมุติัจดัหาตาม

ส าหรับเด็กปฐมวัย เฉพาะเจาะจง ตามตกลง ความจ าเปน็ตลอดปี

38 ม.ค. - ก.ย. 63 โครงการ บ๊ายบาย ขดนม ลูกอม การศึกษา 5,000           ว .119 5 วันหรือ ขออนมุติัจดัหาตาม

และกรุบกรอบ ตามตกลง ความจ าเปน็ตลอดปี
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39 ม.ค. - ก.ย. 63 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การศึกษา 5,000           ว .119 5 วันหรือ ขออนมุติัจดัหาตาม

และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของเด็กและผู้ปกครอง เฉพาะเจาะจง ตามตกลง ความจ าเปน็ตลอดปี

40 ต.ค. 62 - ก.ย. 63 วัสดุส านักงาน การศึกษา 5,000           เฉพาะเจาะจง 5 วันหรือ ขออนมุติัจดัหาตาม

ตามตกลง ความจ าเปน็ตลอดปี

41 ต.ค. 62 - ก.ย. 63 วัสดุงานบ้านงานครัว การศึกษา 10,000          เฉพาะเจาะจง 5 วันหรือ ขออนมุติัจดัหาตาม

ตามตกลง ความจ าเปน็ตลอดปี

42 ต.ค. 62 - ก.ย. 63 ค่าอาหารเสริม (นม) การศึกษา 523,130        เฉพาะเจาะจง 260 วัน ขออนมุติัจดัหาตาม

ความจ าเปน็ตลอดปี

43 ต.ค. 62 - ก.ย. 63 ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน การศึกษา 289,100        เฉพาะเจาะจง 245 วัน ขออนมุติัจดัหาตาม

ความจ าเปน็ตลอดปี

44 ต.ค. 62 - ก.ย. 63 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ส านักปลัด การศึกษา 5,000           เฉพาะเจาะจง 7 วันหรือ ขออนมุติัจดัหาตาม

ตามตกลง ความจ าเปน็ตลอดปี

45 ต.ค. 62 - ก.ย. 63 วัสดุคอมพิวเตอร์ ส านักปลัด การศึกษา 25,000          เฉพาะเจาะจง 7 วันหรือ ขออนมุติัจดัหาตาม

ตามตกลง ความจ าเปน็ตลอดปี

46 พ.ย.-62 โครงการกอ่สร้างอาคารนันทนาการ ส านักปลัด การศึกษา 166,000        เฉพาะเจาะจง 30 วันหรือ ขออนมุติัจดัหาตาม

ส าหรับศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กบ้านซับเปิบ ตามตกลง ความจ าเปน็ตลอดปี

47 พ.ย.-62 โครงการกอ่สร้างอาคารนันทนาการ ส านักปลัด การศึกษา 59,000          เฉพาะเจาะจง 20 วันหรือ ขออนมุติัจดัหาตาม

ส าหรับศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองน้ าคัน ตามตกลง ความจ าเปน็ตลอดปี

48 ต.ค. 62 - ก.ย. 63 โครงการอาหารกลางวัน ส านักปลัด การศึกษา เงินอดุหนุน 856,000       เฉพาะเจาะจง 200 วัน ขออนมุติัจดัหาตาม

ความจ าเปน็ตลอดปี



ก าหนด

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

เงนินอกงบประมาณ
วธิจีดัหา หมายเหตุ

แบบ ผด.2

แผนการจดัหาพัสด ุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ องค์การบริหารสว่นต าบลซับเปิบ  อ าเภอวงัโป่ง  จงัหวดัเพชรบูรณ์

ล าดบัที่ ชว่งเวลาทีต่อ้งเริม่จดัหา รายการ/จ านวน (หน่วย) หน่วยงานเจา้ของเงนิ
เงนิงบประมาณ

49 มี.ค. 63 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภยัจาก สาธารณสุข 9,600           เฉพาะเจาะจง 7 วันหรือ ขออนมุติัจดัหาตาม

โรคพิษสุนัขบ้าฯ (ค่าจา้งส ารวจขอ้มูลจ านวนสัตว์ฯ) ตามตกลง ความจ าเปน็ตลอดปี

50 มี.ค. 63 โครงการฝึกอบรมอาสาปศุสัตว์เพื่อป้องกนั สาธารณสุข 15,000          ว. 119 7 วันหรือ ขออนมุติัจดัหาตาม

และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า เฉพาะเจาะจง ตามตกลง ความจ าเปน็ตลอดปี

51 มี.ค.-63 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภยัจาก สาธารณสุข 47,940          เฉพาะเจาะจง 15 วันหรือ ขออนมุติัจดัหาตาม

โรคพิษสุนัขบ้าฯ (ค่าจดัซ้ือวัคซีน) ตามตกลง ความจ าเปน็ตลอดปี

52 ต.ค. 62 - ก.ย. 63 โครงการบริหารจดัการขยะมูลฝอย สาธารณสุข 50,000          ว. 119 7 วันหรือ ขออนมุติัจดัหาตาม

และส่ิงปฏกิลู เฉพาะเจาะจง ตามตกลง ความจ าเปน็ตลอดปี

53 พ.ค.-63 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ สาธารณสุข 60,000          เฉพาะเจาะจง 7 วันหรือ ขออนมุติัจดัหาตาม

ตามตกลง ความจ าเปน็ตลอดปี

54 ก.พ.-63 วัสดุอืน่ๆ สาธารณสุข 30,000          เฉพาะเจาะจง 7 วันหรือ ขออนมุติัจดัหาตาม

(วัสดุป้องกนัและแกไ้ขปัญหาโรคระบาด) ตามตกลง ความจ าเปน็ตลอดปี

55 พ.ย.-62 โครงการกอ่สร้างที่พักขยะภายในต าบล สาธารณสุข 108,000        ว. 119 7 วันหรือ ขออนมุติัจดัหาตาม

เฉพาะเจาะจง ตามตกลง ความจ าเปน็ตลอดปี

56 พ.ค. - มิ.ย. 63 โครงการตามพระราชด าริด้านสาธารณสุข สาธารณสุข เงินอดุหนุน 180,000       เฉพาะเจาะจง 5 วันหรือ ขออนมุติัจดัหาตาม

ตามตกลง ความจ าเปน็ตลอดปี

57 เม.ย. 63 โครงการจดักจิกรรมวันสูงอายุ สังคมสงเคราะห์ 80,000          ว. 119 5 วันหรือ ขออนมุติัจดัหาตาม

เฉพาะเจาะจง ตามตกลง ความจ าเปน็ตลอดปี

58 กพ. - เม.ย. 63 โครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานการบริหาร สร้างความเขม้แขง็ 240,000        ว. 119 5 วันหรือ ขออนมุติัจดัหาตาม

จดัการบ้านเมืองที่ดี และโครงการ ของชมุชน เฉพาะเจาะจง ตามตกลง ความจ าเปน็ตลอดปี

ตามแนวพระราชด าริ



ก าหนด

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

เงนินอกงบประมาณ
วธิจีดัหา หมายเหตุ

แบบ ผด.2

แผนการจดัหาพัสด ุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ องค์การบริหารสว่นต าบลซับเปิบ  อ าเภอวงัโป่ง  จงัหวดัเพชรบูรณ์

ล าดบัที่ ชว่งเวลาทีต่อ้งเริม่จดัหา รายการ/จ านวน (หน่วย) หน่วยงานเจา้ของเงนิ
เงนิงบประมาณ

59 พ.ย. 62 - ม.ค. 63 โครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา สร้างความเขม้แขง็ 100,000        ว. 119 5 วันหรือ ขออนมุติัจดัหาตาม

องค์ความรู้เกีย่วกบัการปฏบิัติงาน ของชมุชน เฉพาะเจาะจง ตามตกลง ความจ าเปน็ตลอดปี

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

60 ม.ค. - เม.ย. 63 โครงการอยูดี่ กนิดี สร้างความเขม้แขง็ 30,000          ว. 119 5 วันหรือ ขออนมุติัจดัหาตาม

ของชมุชน เฉพาะเจาะจง ตามตกลง ความจ าเปน็ตลอดปี

61 พ.ย. 62 - มี.ค. 63 โครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ สร้างความเขม้แขง็ 179,000        เฉพาะเจาะจง 30 วันหรือ ขออนมุติัจดัหาตาม

(บริเวณศาลพ่อปู)่ หมู่ที่ 1 ของชมุชน ตามตกลง ความจ าเปน็ตลอดปี

62 ม.ค. - มิ.ย. 63 โครงการปรับปรุงห้องน้ า-ห้องส้วม สร้างความเขม้แขง็ 200,000        เฉพาะเจาะจง 30 วันหรือ ขออนมุติัจดัหาตาม

ศูนยพ์ัฒนาอาชพี หมู่ที่ 7 ของชมุชน ตามตกลง ความจ าเปน็ตลอดปี

63 ม.ค. - มี.ค. 63 โครงการติดต้ังระบบเสียงตามสาย หมู่ที่ 6 สร้างความเขม้แขง็ 15,000          เฉพาะเจาะจง 30 วันหรือ ขออนมุติัจดัหาตาม

ของชมุชน ตามตกลง ความจ าเปน็ตลอดปี

64 ต.ค. 62 - ก.ย. 63 โครงการบูรณาการป้องกนัและแกไ้ข สร้างความเขม้แขง็ เงินอดุหนุน 35,000         เฉพาะเจาะจง 5 วันหรือ ขออนมุติัจดัหาตาม

ปัญหายาเสพติดจงัหวัดเพชรบูรณ์ ของชมุชน ตามตกลง ความจ าเปน็ตลอดปี

65 เม.ย.-63 โครงการส่งเสริมกฬีาและนันทนาการ การศาสนา วฒันธรรมฯ 130,000        ว. 119 5 วันหรือ ขออนมุติัจดัหาตาม

เฉพาะเจาะจง ตามตกลง ความจ าเปน็ตลอดปี

66 มี.ค.-63 วัสดุกฬีา การศาสนา วฒันธรรมฯ 50,000          เฉพาะเจาะจง 7 วันหรือ ขออนมุติัจดัหาตาม

ตามตกลง ความจ าเปน็ตลอดปี

67 พ.ค. 63 โครงการร่วมกนัท าบุญวันวิสาขบูชาถวาย การศาสนา วฒันธรรมฯ 15,000          ว. 119 5 วันหรือ ขออนมุติัจดัหาตาม

เป็นพุทธบูชา เฉพาะเจาะจง ตามตกลง ความจ าเปน็ตลอดปี

68 มิ.ย. - ก.ค. 63 โครงการหล่อเทียนและถวายเทียน การศาสนา วฒันธรรมฯ 80,000          ว. 119 5 วันหรือ ขออนมุติัจดัหาตาม

จ าน าพรรษา เฉพาะเจาะจง ตามตกลง ความจ าเปน็ตลอดปี



ก าหนด

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

เงนินอกงบประมาณ
วธิจีดัหา หมายเหตุ

แบบ ผด.2

แผนการจดัหาพัสด ุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ องค์การบริหารสว่นต าบลซับเปิบ  อ าเภอวงัโป่ง  จงัหวดัเพชรบูรณ์

ล าดบัที่ ชว่งเวลาทีต่อ้งเริม่จดัหา รายการ/จ านวน (หน่วย) หน่วยงานเจา้ของเงนิ
เงนิงบประมาณ

69 ก.ค. - สค. 63 โครงการส่งเสริมอนุรักษ์บ ารุงรักษา ส านักปลัด การเกษตร 40,000          ว. 119 5 วันหรือ ขออนมุติัจดัหาตาม

แหล่งน้ า ป่าไม้ทรัพยากรธรรมชาติ เฉพาะเจาะจง ตามตกลง ความจ าเปน็ตลอดปี

และส่ิงแวดล้อมตามแนวพระราชด าริ

70 มิ.ย. - ก.ย. 63 โครงการเปล่ียนท่อเมนต์ประปาหมู่บ้าน ส านักปลัด การพาณิชย์ 20,000          เฉพาะเจาะจง 30 วันหรือ ขออนมุติัจดัหาตาม

หมู่ที่ 1 ตามตกลง ความจ าเปน็ตลอดปี

71 มิ.ย. - ก.ย. 63 โครงการเปล่ียนท่อเมนต์ประปาหมู่บ้าน การพาณิชย์ 201,600        เฉพาะเจาะจง 30 วันหรือ ขออนมุติัจดัหาตาม

หมู่ที่ 1 ตามตกลง ความจ าเปน็ตลอดปี

72 พ.ย.-62 โครงการเปล่ียนท่อเมนต์ประปา ส านักปลัด การพาณิชย์ 198,700        เฉพาะเจาะจง 30 วันหรือ ขออนมุติัจดัหาตาม

พร้อมปรับปรุงสูบน้ าประปาหมูบ่้าน หมูท่ี่ 5 ตามตกลง ความจ าเปน็ตลอดปี

73 มิ.ย. - ก.ย. 63 โครงการปรับปรุงระบบสูบน้ าประปา ส านักปลัด การพาณิชย์ 183,000        เฉพาะเจาะจง 30 วันหรือ ขออนมุติัจดัหาตาม

หมู่บ้านพร้อมเปล่ียนท่อเมนต์ประปา ตามตกลง ความจ าเปน็ตลอดปี

หมู่บ้าน หมู่ที่ 6

74 มิ.ย. - ก.ย. 63 โครงการปรับปรุงระบบสูบน้ าประปา ส านักปลัด การพาณิชย์ 204,000        เฉพาะเจาะจง 30 วันหรือ ขออนมุติัจดัหาตาม

หมู่บ้าน หมู่ที่ 9 ตามตกลง ความจ าเปน็ตลอดปี

75 มิ.ย. - ก.ย. 63 โครงการปรับปรุงระบบถงักรองน้ า ส านักปลัด การพาณิชย์ 154,000        เฉพาะเจาะจง 30 วันหรือ ขออนมุติัจดัหาตาม

และถงัน้ าใส หมู่ที่ 2 ตามตกลง ความจ าเปน็ตลอดปี

76 พ.ย.-62 โครงการปรับปรุงระบบสูบน้ าพร้อมต่อเติม ส านักปลัด การพาณิชย์ 99,000          เฉพาะเจาะจง 30 วันหรือ ขออนมุติัจดัหาตาม

อาคารโรงสูบน้ าประปา หมู่บ้าน 4 ตามตกลง ความจ าเปน็ตลอดปี

77 ม.ค. -ก.ค. 63 โครงการขดุเจาะปิดบ่อบาดาล หมู่ที่ 9 ส านักปลัด การพาณิชย์ 200,000        เฉพาะเจาะจง 30 วันหรือ ขออนมุติัจดัหาตาม

ตามตกลง ความจ าเปน็ตลอดปี



ก าหนด
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ของ องค์การบริหารสว่นต าบลซับเปิบ  อ าเภอวงัโป่ง  จงัหวดัเพชรบูรณ์

ล าดบัที่ ชว่งเวลาทีต่อ้งเริม่จดัหา รายการ/จ านวน (หน่วย) หน่วยงานเจา้ของเงนิ
เงนิงบประมาณ

78 ธ.ค. 62 - เม.ย. 63 โครงการเป่า-ล้าง บ่อบาดาล ส านักปลัด การพาณิชย์ 50,000          เฉพาะเจาะจง 30 วันหรือ ขออนมุติัจดัหาตาม

และทดสอบปริมาณน้ าบาดาล ตามตกลง ความจ าเปน็ตลอดปี

79 ต.ค. 62 - ก.ย. 63 เงินสมทบกองทุนประกนัสังคม ส านักปลัด งบกลาง 128,732        เฉพาะเจาะจง 5 วันหรือ ขออนมุติัจดัหาตาม

ตามตกลง ความจ าเปน็ตลอดปี

80 ต.ค. 62 - ก.ย. 63 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ส านักปลัด งบกลาง 6,128           เฉพาะเจาะจง 5 วันหรือ ขออนมุติัจดัหาตาม

ตามตกลง ความจ าเปน็ตลอดปี

81 ต.ค. 62 - ก.ย. 63 เบี้ยยงัชพีผู้สูงอายุ ส านักปลัด งบกลาง 7,329,600      เฉพาะเจาะจง 5 วันหรือ ขออนมุติัจดัหาตาม

ตามตกลง ความจ าเปน็ตลอดปี

82 ต.ค. 62 - ก.ย. 63 เบี้ยยงัชพีคนพิการ ส านักปลัด งบกลาง 1,766,400      เฉพาะเจาะจง 5 วันหรือ ขออนมุติัจดัหาตาม

ตามตกลง ความจ าเปน็ตลอดปี

83 ต.ค. 62 - ก.ย. 63 เบี้ยยงัชพีผู้ป่วยเอดส์ ส านักปลัด งบกลาง 114,000        เฉพาะเจาะจง 5 วันหรือ ขออนมุติัจดัหาตาม

ตามตกลง ความจ าเปน็ตลอดปี

84 ต.ค. 62 - ก.ย. 63 รายจา่ยที่ต้ังไวเ้พื่อใช้จา่ย ในกรณีที่จ าเป็น ส านักปลัด งบกลาง 390,000        เฉพาะเจาะจง 15 วันหรือ ขออนมุติัจดัหาตาม

เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎร ตามตกลง ความจ าเปน็ตลอดปี

ในกรณีจ าเปน็

85 ต.ค. 62 - ก.ย. 63 กองทุนหลักประกนัสุขภาพต าบลซับเปิบ ส านักปลัด งบกลาง 89,000          เฉพาะเจาะจง 5 วันหรือ ขออนมุติัจดัหาตาม

ตามตกลง ความจ าเปน็ตลอดปี

86 ต.ค. 62 - ก.ย. 63 เงินสมทบกองทนุบ าเหนจ็บ านาญขา้ราชการ ส านักปลัด งบกลาง 146,540        เฉพาะเจาะจง 5 วันหรือ ขออนมุติัจดัหาตาม

ส่วนท้องถิน่ (กบท.) ตามตกลง ความจ าเปน็ตลอดปี

87 ต.ค. 62 - ก.ย. 63 รายจา่ยเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิัติราชการ บริหารงานคลัง 90,000          เฉพาะเจาะจง 7 วันหรือ ขออนมุติัจดัหาตาม

ที่ไม่เขา้ลักษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ ตามตกลง ความจ าเปน็ตลอดปี
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88 ต.ค. 62 - ก.ย. 63 วัสดุส านักงาน บริหารงานคลัง 40,000          เฉพาะเจาะจง 7 วันหรือ ขออนมุติัจดัหาตาม

ตามตกลง ความจ าเปน็ตลอดปี

89 ต.ค. 62 - ก.ย. 63 วัสดุคอมพิวเตอร์ บริหารงานคลัง 50,000          เฉพาะเจาะจง 7 วันหรือ ขออนมุติัจดัหาตาม

ตามตกลง ความจ าเปน็ตลอดปี

90 พ.ย. 62 - ก.พ. 63 ตู้เหล็กเกบ็เอกสาร บานเล่ือนกระจก บริหารงานคลัง 9,000           เฉพาะเจาะจง 7 วันหรือ ขออนมุติัจดัหาตาม

ขนาด 4 ฟุต ตามตกลง ความจ าเปน็ตลอดปี

91 พ.ย. 62 - ก.พ. 63 เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวด า บริหารงานคลัง 2,600           เฉพาะเจาะจง 7 วันหรือ ขออนมุติัจดัหาตาม

 (18 หน้า/นาท)ี ตามตกลง ความจ าเปน็ตลอดปี

92 ต.ค. 62 - ก.ย. 63 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม เคหะและชมุชน 200,000        เฉพาะเจาะจง 7 วันหรือ ขออนมุติัจดัหาตาม

ตามตกลง ความจ าเปน็ตลอดปี

93 ต.ค. 62 - ก.ย. 63 วัสดุส านักงาน เคหะและชมุชน 25,000          เฉพาะเจาะจง 7 วันหรือ ขออนมุติัจดัหาตาม

ตามตกลง ความจ าเปน็ตลอดปี

94 ต.ค. 62 - ก.ย. 63 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เคหะและชมุชน 20,000          เฉพาะเจาะจง 7 วันหรือ ขออนมุติัจดัหาตาม

ตามตกลง ความจ าเปน็ตลอดปี

95 ต.ค. 62 - ก.ย. 63 วัสดุกอ่สร้าง เคหะและชมุชน 10,000          เฉพาะเจาะจง 7 วันหรือ ขออนมุติัจดัหาตาม

ตามตกลง ความจ าเปน็ตลอดปี

96 ต.ค. 62 - ก.ย. 63 วัสดุเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน เคหะและชมุชน 20,000          เฉพาะเจาะจง 7 วันหรือ ขออนมุติัจดัหาตาม

ตามตกลง ความจ าเปน็ตลอดปี

97 ต.ค. 62 - ก.ย. 63 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เคหะและชมุชน 10,000          เฉพาะเจาะจง 7 วันหรือ ขออนมุติัจดัหาตาม

ตามตกลง ความจ าเปน็ตลอดปี
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98 ต.ค. 62 - ก.ย. 63 วัสดุคอมพิวเตอร์ เคหะและชมุชน 35,000          เฉพาะเจาะจง 7 วันหรือ ขออนมุติัจดัหาตาม

ตามตกลง ความจ าเปน็ตลอดปี

99 มิ.ย. - ก.ย. 63 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. เคหะและชมุชน 126,900        เฉพาะเจาะจง 45 วันหรือ ขออนมุติัจดัหาตาม

สายขา้งวัดซับเปิบใต้ หมู่ที่ 8 ตามตกลง ความจ าเปน็ตลอดปี

100 ส.ค. - ก.ย. 63 โครงการขยายเขตจ าหน่ายไฟฟ้าแรงต่ า เคหะและชมุชน เงินอดุหนุน 48,000         เฉพาะเจาะจง 60 วันหรือ ขออนมุติัจดัหาตาม

สายบ้านคลองสาละนิน หมู่ที่ 2 ตามตกลง ความจ าเปน็ตลอดปี

101 ส.ค. - ก.ย. 63 โครงการขยายไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ เคหะและชมุชน เงินอดุหนุน 100,000       เฉพาะเจาะจง 60 วันหรือ ขออนมุติัจดัหาตาม

ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ตามตกลง ความจ าเปน็ตลอดปี

102 ส.ค. - ก.ย. 63 โครงการขยายเขตจ าหน่ายไฟฟ้าแรงต่ า เคหะและชมุชน เงินอดุหนุน 72,000         เฉพาะเจาะจง 60 วันหรือ ขออนมุติัจดัหาตาม

สายขา้งวัดซับเปิบใต้  หมู่ที่ 8 ตามตกลง ความจ าเปน็ตลอดปี
























