
แบบ ผด. 1

ท่ี ช่วงเวลา รายการ/จ านวน (หน่วย) วิธีจดัหา ก าหนด หมายเหตุ

ท่ีต้องเร่ิมจดัหา แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวนเงิน ประเภท จ านวนเงิน ส่งมอบ(วนั)

1 ต.ค 63-ก.ย 64 คา่จ้างเหมาบริการ งานบริหารทั่วไป 350,000            เฉพาะเจาะจง 30  วัน

2 ต.ค 63-ก.ย 64 คา่รับวารสาร งานบริหารทั่วไป 30,000              เฉพาะเจาะจง 30  วัน

3 ต.ค 63-ก.ย 64 คา่เช่าพ้ืนที่ส าหรับท า website งานบริหารทั่วไป 30,000              เฉพาะเจาะจง 30  วัน

4 ต.ค 63-ก.ย 64 คา่เลี้ยงรับรองในการประชุมสภาฯ งานบริหารทั่วไป 20,000              เฉพาะเจาะจง 7  วัน
คณะกรรมการ หรือคณะอนกุรรมการ

5 ต.ค 63-ก.ย 64 คา่เลี้ยงรับรองบุคคล คณะบุคคล งานบริหารทั่วไป 10,000              เฉพาะเจาะจง 7  วัน

6 ต.ค 63-ก.ย 64 คา่ใช้จ่ายในการประกอบงานรัฐพิธี งานบริหารทั่วไป 30,000              เฉพาะเจาะจง 7  วัน

7 ต.ค 63-ก.ย 64 คา่ใช้จ่ายในการเลือกต้ัง งานบริหารทั่วไป 200,000            เฉพาะเจาะจง 30  วัน

8 ต.ค 63-ก.ย 64 คา่บ ารุงรักษาซอ่มแซมครุภัณฑ์ งานบริหารทั่วไป 20,000              เฉพาะเจาะจง 7  วัน

9 ต.ค 63-ก.ย 64 วัสดุส านกังาน งานบริหารทั่วไป 50,000              เฉพาะเจาะจง 7  วัน

10 ต.ค 63-ก.ย 64 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง งานบริหารทั่วไป 90,000              เฉพาะเจาะจง 7  วัน

แผนการจดัหาพสัด ุประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของ                         ส านักปลดั                     องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าวงัพร้าว

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ



11 ต.ค 63-ก.ย 64 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น งานบริหารทั่วไป 200,000            เฉพาะเจาะจง 30  วัน

12 ต.ค 63-ก.ย 64 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ งานบริหารทั่วไป 30,000              เฉพาะเจาะจง 7  วัน

13 ต.ค 63-ก.ย 64 วัสดุคอมพิวเตอร์ งานบริหารทั่วไป 30,000              เฉพาะเจาะจง 7  วัน

14 ต.ค 63-ก.ย 64 คา่บ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ งานบริหารทั่วไป 50,000              เฉพาะเจาะจง 7  วัน

15 ต.ค 63-ก.ย 64 คา่จ้างที่ปรึกษาเพ่ือศกึษาวิจัย งานบริหารงานทั่วไป 20,000              เฉพาะเจาะจง 30  วัน
ประเมินผลหรือพัฒนาระบบต่างๆ 

16 ต.ค 63-ก.ย 64 วัสดุเครือ่งแต่งกาย งานป้องกนัภัยฝา่ยพลเรือนและ 20,000              เฉพาะเจาะจง 7  วัน
ระงับอัคคภีัย

17 ต.ค 63-ก.ย 64 วัสดุเครือ่งดับเพลิง งานรักษาความสงบภายใน 20,000              เฉพาะเจาะจง 7  วัน

18 ต.ค 63-ก.ย 64 คา่จ้างเหมาบริการเกบ็ขยะ งานบริหารงานทั่วไปเกีย่วกบั 420,000            เฉพาะเจาะจง 30  วัน
สาธารณสุข

19 ต.ค 63-ก.ย 64 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ งานบริหารสาธารณสุขและ 20,000              เฉพาะเจาะจง 7  วัน
งานสาธารณสุขอ่ืน

20 ต.ค 63-ก.ย 64 วัสดุการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร 20,000              เฉพาะเจาะจง 7  วัน

 
ค่าครภุณัฑ์
ครภุณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่

21 ต.ค 63-ก.ย 64 เครือ่งมีเดียโปรเจคเตอร์ งานบริหารทั่วไป 29,700              เฉพาะเจาะจง 7  วัน



ครภุณัฑค์อมพิวเตอร์

22 ต.ค 63-ก.ย 64 เครือ่งคอมพิวเตอร์ All In One ส าหรับงาน งานบริหารทั่วไป 17,000              เฉพาะเจาะจง 7  วัน
ส านกังาน

23 ต.ค 63-ก.ย 64 เครือ่งพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า(18 หนา้ งานบริหารทั่วไป 2,600               เฉพาะเจาะจง 7  วัน
ต่อนาที)

24 ธ.ค.-63 โครงการรักษ์โลกรักษ์สิ่งแวดล้อม งานบริหารทั่วไป 15,000              เฉพาะเจาะจง 7  วัน

25 ม.ค.-64 โครงการ อบต.สัญจร งานส่งเสริมและสนบัสนนุความ 40,000              เฉพาะเจาะจง 7  วัน
เข้มแข็งของชุมชน

26 ม.ค.-64 โครงการสร้างองคก์รแห่งการเรียนรูแ้ละ งานบริหารทั่วไป 30,000              เฉพาะเจาะจง 7  วัน
นวัตกรรม

27 มี.ค.-64 โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจาก งานบริหารงานทั่วไปเกีย่วกบั 20,000              เฉพาะเจาะจง 7  วัน
โรคพิษสุนขับ้า สาธารณสุข

28 เม.ย.-64 โครงการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาหมอกควัน งานบริหารงานทั่วไปเกีย่วกบั 15,000              เฉพาะเจาะจง 7  วัน
และไฟป่า การรักษาความสงบภายใน

29 เม.ย.-64 โครงการเยาวชนร่วมใจต้านภัยยาเสพติด งานส่งเสริมและสนบัสนนุความ 15,000              เฉพาะเจาะจง 7  วัน
เข้มแข็งของชุมชน

30 พ.ค.-64 โครงการเฝา้ระวังป้องกนัควบคมุโรคและ งานบริหารงานทั่วไปเกีย่วกบั 15,000              เฉพาะเจาะจง 7  วัน
ภัยในชุมชน สาธารณสุข



31 มิ.ย.-64 โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีพลังงาน งานบริหารทั่วไป 15,000              เฉพาะเจาะจง 30  วัน
ทดแทนเพ่ือลดปัญหาโลกร้อน

32 มิ.ย.-64 โครงการส่งเสริมคณุคา่ภูมิปัญญาผูสู้งวัย งานสวัสดิการสังคมและสังคม 20,000              เฉพาะเจาะจง 7  วัน
สงเคราะห์

33 ก.ค.-64 โครงการครัวเรือนสะอาดชุมชนปลอดขยะ งานบริหารงานทั่วไปเกีย่วกบั 20,000              เฉพาะเจาะจง 7  วัน
สาธารณสุข

34 ก.ค.-64 โครงการปันยิ้มสร้างสุขผูสู้งอายุ งานสวัสดิการสังคมและสังคม 20,000              เฉพาะเจาะจง 7  วัน
สงเคราะห์

35 ก.ค.-64 โครงการขับขี่ปลอดภัยลดอุบัติภัยทางจราจร งานทั่วไปเกีย่วกบัการรักษาความ 15,000              เฉพาะเจาะจง 7  วัน
สงบภายใน

36 ส.ค.-64 โครงการจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ งานบริหารงานทั่วไป 20,000              เฉพาะเจาะจง 7  วัน
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัล

37 ส.ค.-64 โครงการพัฒนาแหลง่น้ าเพ่ือการรกัาต้นน้ าล าธาร งานส่งเสริมการเกษตร 30,000              เฉพาะเจาะจง 7  วัน
 



(ลงช่ือ)                                                            ผูร้ายงาน

(ลงช่ือ)                                                            ผูร้ายงานผูต้รวจสอบ
                      (นางสาวสุกญัญา  จอมเตปิน)

เจ้าหนา้ที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

หัวหนา้ส านกัปลัด

                        (นางนพมาศ     วงศส์ารภี)


