
ล ำดับ ชว่งเวลำ รำยกำร / จ ำนวน / หน่วย วิธีกำรจดัหำ ก ำหนดสง่มอบ หมำยเหตุ
ที่ ที่ต้องเริ่มจดัหำ แผนงำน / งำน / โครงกำร จ ำนวน(บำท) ประเภท จ ำนวน(บำท) (วัน)
1 ต.ค.- ก.ย. ค่าจ้างเหมาบริการ งำนบริหำรงำนทั่วไป 648,000          เจาะจง 3-7 วัน
2 ต.ค.- ก.ย. รายจ่ายได้มาซ่ึงบริการ 100,000           เจาะจง 3-7 วัน
3 ต.ค.- ก.ย. รายจ่ายเกี่ยวกบัการรับรองและพธิีการ 120,000           เจาะจง 3-7 วัน
4 ต.ค.- ก.ย. ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการในประเทศและต่างประเทศ 500,000           เจาะจง 3-7 วัน
5 ม.ค. - ก.ย. ค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ัง 1,300,000        เจาะจง 3-7 วัน
6 ม.ค. - ส.ค. โครงการ อบต.เคล่ือนที่ 50,000             เจาะจง 3-7 วัน
7 ธ.ค. โครงการทศันศึกษาดูงานภายในประเทศ 400,000           เจาะจง 3-7 วัน
8 ธ.ค. - พ.ค. โครงการบริหารงานที่มปีระสิทธิภาพ 10,000             เจาะจง 3-7 วัน
9 ก.พ. - ก.ย. โครงการปกปอ้งสถาบนัส าคัญของชาติ 10,000             เจาะจง 3-7 วัน

10 ก.พ. - ม.ิย. โครงการพฒันาทกัษะการใช้คอมพวิเตอร์ในส านกังาน 50,000             เจาะจง 3-7 วัน
11 ม.ีค. - ส.ค. โครงการปลูกหญ้าแฝก 20,000             เจาะจง 3-7 วัน
12 พ.ค. - ส.ค. โครงการสร้างคุณธรรมจริยธรรมและสร้างความโปร่งใส 5,000               เจาะจง 3-7 วัน

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฎบิติั
13 ม.ค. - ส.ค. โครงการอนรัุกษพ์นัธุกรรมพชื 50,000             เจาะจง 3-7 วัน
14 ม.ค. - ม.ิย. โครงการอบรมและจัดเวทปีระชาคม 50,000             เจาะจง 3-7 วัน
15 ม.ีค. - ส.ค. โครงการสร้างจิตส านกึอนรัุกษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 20,000             เจาะจง 3-7 วัน
16 ต.ค. - ก.ย. ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 50,000             เจาะจง 3-7 วัน
17 พ.ย. วัสดุส านกังาน 100,000           เจาะจง 3-7 วัน

ก.พ.
พ.ค.
ส.ค.

18 ต.ค. - ก.ย. ค่าวัสดุไฟฟา้และวิทยุ 20,000             เจาะจง 3-7 วัน

แผนพัสด ุ: ส ำนักปลัด องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่หวำด แบบ ผด.1
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19 พ.ย. วัสดุงานบา้นครัว 30,000             เจาะจง 3-7 วัน
ก.พ.
พ.ค.
ส.ค.

20 ต.ค.- ก.ย. ค่าวัสดุยานพาหนะและค่าขนส่ง 10,000             เจาะจง 3-7 วัน
21 ต.ค.- ก.ย. วัสดุเชื้อเพลิงและน้ ามนัหล่อล่ืน 200,000           เจาะจง 3-7 วัน
22 ต.ค.- ก.ย. วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 5,000               เจาะจง 3-7 วัน
23 พ.ย. ค่าวัสดุการเกษตร 5,000               เจาะจง 3-7 วัน

ก.พ.
พ.ค.
ส.ค.

24 ต.ค.- ก.ย. วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 10,000             เจาะจง 3-7 วัน
25 ม.ค.- ม.ีค. วัสดุกฬีา 120,000           เจาะจง 3-7 วัน

พ.ย. ค่าวัสดุคอมพวิเตอร์ 120,000           เจาะจง 3-7 วัน
ก.พ.
พ.ค.
ส.ค.

26 ต.ค.- ก.ย. ค่าไฟฟา้ 100,000           เจาะจง 3-7 วัน
27 ต.ค.- ก.ย. ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล 500                  เจาะจง 3-7 วัน
28 ต.ค.- ก.ย. ค่าโทรศัพท์ 25,000             เจาะจง 3-7 วัน
29 ต.ค.- ก.ย. ค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าซ้ือดวงตราไปรษณีฯ 7,000               เจาะจง 3-7 วัน
30 ต.ค.- ก.ย. ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม 84,000             เจาะจง 3-7 วัน
31 ม.ค. - ส.ค. ค่าครุภณัฑ์เคร่ืองปรับอากาศ 60,000             เจาะจง 3-7 วัน
32 ม.ค. - ก.ย. ค่าครุภณัฑ์เคร่ืองคอมพวิเตอร์ 30,000             เจาะจง 3-7 วัน
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33 ม.ค.  - ส.ค. ค่าครุภณัฑ์เคร่ืองพมิพแ์บบต่างๆ 15,000             เจาะจง 3-7 วัน
34 ม.ค. - ส.ค. ค่าเคร่ืองส ารองไฟ 7,500               เจาะจง 3-7 วัน
35 ต.ค. - ก.ย. ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์ 100,000           เจาะจง 3-7 วัน
36 เม.ย. - ส.ค. ค่าตอบแทนการปฏบิติัหนา้ที่ อปพร. แผนงำนกำรรกัษำควำมสงบฯ 10,000             เจาะจง 3-7 วัน
37 พ.ย. - ก.ย. ค่าใช้จ่ายเดินทางราชการ อปพร. 10,000             เจาะจง 3-7 วัน
38 พ.ค. - ส.ค. โครงการฝึกอบรม อปพร. 100,000           เจาะจง 3-7 วัน
39 เม.ย. โครงการส่งเสริมการรณรงค์ปอ้งกนัและลดอบุติัเหตุ 10,000             เจาะจง 3-7 วัน
40 พ.ย. - ก.ย. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ แผนงำนกำรศึกษำฯลฯ 80,000             เจาะจง 3-7 วัน
41 ม.ค. โครงการจัดงานวันเด็กแหง่ชาติ 50,000             เจาะจง 3-7 วัน
42 ต.ค. - ก.ย. โครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 1,189,200        เจาะจง 3-7 วัน
43 ต.ค.- ก.ย. ค่าอาหารเสริมนม 1,544,962        คัดเลือก 130
44 ต.ค. - ก.ย. ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 10,000             เจาะจง 3-7 วัน
45 ม.ค.- ส.ค. ค่าครุภณัฑ์เคร่ืองคอมพวิเตอร์ 30,000             เจาะจง 3-7 วัน
46 ม.ค.- ส.ค. ค่าครุภณัฑ์เคร่ืองพมิพแ์บบต่างๆ 15,000             เจาะจง 3-7 วัน
47 ม.ค.- ส.ค. ค่าเคร่ืองส ารองไฟ 2,500               เจาะจง 3-7 วัน
48 ต.ค.- ก.ย. อาหารกลางวันส าหรับศูนย์ 4  ศูนย์ 2,396,000        เจาะจง 3-7 วัน
49 ม.ิย. - ส.ค. โครงการรณรงค์และจัดการคัดแยกขยะมลูฝอย แผนงำนสำธำรณสขุ 200,000           เจาะจง 3-7 วัน
50 ม.ค. - ส.ค. โครงการสนบัสนนุและปอ้งกนัเอดส์ 10,000             เจาะจง 3-7 วัน
51 ม.ค. - ม.ิย. โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภยัจากโรคพษิสุนขับา้ 50,000             เจาะจง 3-7 วัน
52 ม.ีค.-ส.ค. โครงการด้านสาธารณสุขและโครงการตามพระราชด าริ 50,000             เจาะจง 3-7 วัน
53 ก.พ. - ส.ค. โครงการขับเคล่ือนเศรษฐกจิพอเพยีงในชุมชน แผนงำนสรำ้งควำมเข้มแข็งฯลฯ 20,000             เจาะจง 3-7 วัน
54 ก.พ. - ส.ค. โครงการทศันศึกษาดูงานผู้น าชุมชน 300,000           เจาะจง 3-7 วัน
55 ก.พ. - ส.ค. โครงการบา้นทอ้งถิ่นประชารัฐร่วมใจเทดิไทองค์ราชัน 50,000             เจาะจง 3-7 วัน
56 ต.ค. -ส.ค. โครงการพฒันาศักยภาพกลุ่มสตรี 50,000             เจาะจง 3-7 วัน
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57 ก.ค. - ส.ค. โครงการเยี่ยมบา้นผู้สูงอายุ คนพกิารและผู้ด้อยโอกาส 30,000             เจาะจง 3-7 วัน
58 ต.ค. - ส.ค. โครงการส่งเสริมอาชีพระดับต าบล 50,000             เจาะจง 3-7 วัน
59 ก.พ. - ส.ค. โครงการสนบัสนนุเทคโนโลยีเพื่อขยายการผลิต 50,000             เจาะจง 3-7 วัน
60 เม.ย. - พ.ค. โครงการแข่งขันกฬีาต้านยาเสพติด 50,000             เจาะจง 3-7 วัน
61 เม.ย. - พ.ค. โครงการจัดการแข่งขันกฬีาทอ้งถิ่นสัมพนัธ์ 300,000           เจาะจง 3-7 วัน
62 ธ.ค. โครงการเฉลิมพระเกยีรติวันพอ่แหง่ชาติ งำนศำสนำวัฒนธรรมท้องถ่ิน 30,000             เจาะจง 3-7 วัน
63 ส.ค. โครงการเฉลิมพระเกยีรติวันแมแ่หง่ชาติ 10,000             เจาะจง 3-7 วัน
64 ม.ค - ม.ิย.. โครงการเมาลิตและสุนตัหมู่ 80,000             เจาะจง 3-7 วัน
65 เม.ย. โครงการรดน้ าด าหวัผู้สูงอายุ 70,000             เจาะจง 3-7 วัน
66 เม.ย. - ม.ิย. โครงการรอมฎอนสัมพนัธ์ 40,000             เจาะจง 3-7 วัน
67 ต.ค. โครงการส่งเสริมกวนอาซูรอ 45,000             เจาะจง 3-7 วัน
68 พ.ย. โครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทง 40,000             เจาะจง 3-7 วัน
69 ก.ย. โครงการส่งเสริมประเพณีวันสารทเดือนสิบ 20,000             เจาะจง 3-7 วัน
70 ม.ีค. - เม.ย. โครงการวัฒนธรรมพื้นบา้นดาหลาบานที่ธารโต 70,000             เจาะจง 3-7 วัน
71 ม.ค. - ส.ค. โครงการสานสัมพนัธ์ไทยพทุธมสุลิม 70,000             เจาะจง 3-7 วัน
72 เม.ย. โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ภาคฤดูร้อน 65,000             เจาะจง 3-7 วัน
73 ก.พ. - เม.ย. โครงการอบรมจริยธรรม(ดะวะสัมพนัธ)์ 70,000             เจาะจง 3-7 วัน
74 ม.ค. - ส.ค. โครงการจัดงานส่งเสริมอนรัุกษก์ารทอ่งเที่ยวระดับต าบล 100,000           เจาะจง 3-7 วัน


