
ลําดับ ช่วงเวลาทีต้่อง รายการ/จํานวน (หน่วย) หน่วยงาน วิธีจดัหา กําหนดส่งมอบ หมายเหตุ
เร่ิมจดัหา เจา้ของเงิน แผนงาน/งาน/ จํานวน ประเภท จํานวน หลังทําสัญญา

โครงการ (บาท) (บาท) (วัน)

1  ต.ค.55 - ก.ย.56 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ สํานักปลัด แผนงานบริหารทั่วไป 100,000  -  - ตกลงราคา 5 ขออนุมัติจดัหา

  งานบริหารทั่วไป ตามความจําเป็น

ตลอดปี

2  ต.ค.55 - ก.ย.56 รายจ่ายเกีย่วกบัการรับรองพธีิการ สํานักปลัด แผนงานบริหารทั่วไป 30,000  -  - ตกลงราคา 5 ขออนุมัติจดัหา

  งานบริหารทั่วไป ตามความจําเป็น

ตลอดปี

3  ต.ค.55 - ก.ย.56 ค่าใชจ้่ายในการเดินทางไปราชการใน สํานักปลัด แผนงานบริหารทั่วไป 100,000  -  - ตกลงราคา 5 ขออนุมัติจดัหา

ประเทศและนอกประเทศ   งานบริหารทั่วไป ตามความจําเป็น

ตลอดปี

4  ต.ค.55 - ก.ย.56 ค่าของขวัญ ของรางวัลและเงินรางวัล สํานักปลัด แผนงานบริหารทั่วไป 10,000  -  - ตกลงราคา 5 ขออนุมัติจดัหา

  งานบริหารทั่วไป ตามความจําเป็น
ตลอดปี

แผนการจัดหาพสัดุ  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
ของเทศบาลตําบลบ้านโพธ์ิ  อําเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

แบบ ผด.2

(ลงช่ือ)..................................................เจ้าพนักงานพสัดุ       (ลงช่ือ).......................................................หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ       (ลงช่ือ)..............................................................
        (นางอัจฉรา    ทวีก่อเกียรติกลุ)                                        (นางณฐพร   วิโรจน์วงษ์ชัย)                                                (นางสาวธนพรรณ   นาคมะเริง)
                                                                                                                                                         ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัตหิน้าที่ปลัดเทศบาล
                                                                                                                                                               ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีต าบลบ้านโพธ์ิ



ลําดับ ช่วงเวลาทีต้่อง รายการ/จํานวน (หน่วย) หน่วยงาน วิธีจดัหา กําหนดส่งมอบ หมายเหตุ
เร่ิมจดัหา เจา้ของเงิน แผนงาน/งาน/ จํานวน ประเภท จํานวน หลังทําสัญญา

โครงการ (บาท) (บาท) (วัน)

5  ต.ค.55 - ก.ย.56 ค่าพวงมาลัย  ชอ่ดอกไม้ กระเชา้ดอกไม้ สํานักปลัด แผนงานบริหารทั่วไป 10,000  -  - ตกลงราคา 5 ขออนุมัติจดัหา

  งานบริหารทั่วไป ตามความจําเป็น

ตลอดปี

6 ต.ค.55 - พ.ย.55 ค่าใชจ้่ายในการเลือกต้ัง สํานักปลัด แผนงานบริหารทั่วไป 500,000  -  - ตกลงราคา 5 ขออนุมัติจดัหา

  งานบริหารทั่วไป ตามความจําเป็น

ตลอดปี

7   ต.ค.55 - ก.ย.56 ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม สํานักปลัด แผนงานบริหารทั่วไป 100,000  -  - ตกลงราคา 5 ขออนุมัติจดัหา

  งานบริหารทั่วไป ตามความจําเป็น

ตลอดปี

8   ต.ค.55 - ก.ย.56 ค่าวัสดุสํานักงาน สํานักปลัด แผนงานบริหารทั่วไป 100,000  -  - ตกลงราคา 5 ขออนุมัติจดัหา

  งานบริหารทั่วไป ตามความจําเป็น

ตลอดปี

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

แผนการจัดหาพสัดุ  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
ของเทศบาลตําบลบ้านโพธ์ิ  อําเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

แบบ ผด.2แบบ ผด.2แบบ ผด.2

(ลงช่ือ)..................................................เจ้าพนักงานพสัดุ       (ลงช่ือ).......................................................หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ       (ลงช่ือ)..............................................................
        (นางอัจฉรา    ทวีก่อเกียรติกลุ)                                        (นางณฐพร   วิโรจน์วงษ์ชัย)                                                (นางสาวธนพรรณ   นาคมะเริง)
                                                                                                                                                         ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัตหิน้าที่ปลัดเทศบาล
                                                                                                                                                               ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีต าบลบ้านโพธ์ิ



ลําดับ ช่วงเวลาทีต้่อง รายการ/จํานวน (หน่วย) หน่วยงาน วิธีจดัหา กําหนดส่งมอบ หมายเหตุ
เร่ิมจดัหา เจา้ของเงิน แผนงาน/งาน/ จํานวน ประเภท จํานวน หลังทําสัญญา

โครงการ (บาท) (บาท) (วัน)

9   ต.ค.55 - ก.ย.56 ค่าวัสดุไฟฟา้และวิทยุ สํานักปลัด แผนงานบริหารทั่วไป 30,000  -  - ตกลงราคา 5 ขออนุมัติจดัหา

  งานบริหารทั่วไป ตามความจําเป็น

ตลอดปี

10   ต.ค.55 - ก.ย.56 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว สํานักปลัด แผนงานบริหารทั่วไป 50,000  -  - ตกลงราคา 5 ขออนุมัติจดัหา

  งานบริหารทั่วไป ตามความจําเป็น

ตลอดปี

11   ต.ค.55 - ก.ย.56 ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สํานักปลัด แผนงานบริหารทั่วไป 100,000  -  - ตกลงราคา 5 ขออนุมัติจดัหา

  งานบริหารทั่วไป ตามความจําเป็น

ตลอดปี

12   ต.ค.55 - ก.ย.56 ค่าวัสดุเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน สํานักปลัด แผนงานบริหารทั่วไป 300,000  -  - ตกลงราคา 5 ขออนุมัติจดัหา

  งานบริหารทั่วไป ตามความจําเป็น

ตลอดปี

แผนการจัดหาพสัดุ  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
ของเทศบาลตําบลบ้านโพธ์ิ  อําเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

แบบ ผด.2

(ลงช่ือ)..................................................เจ้าพนักงานพสัดุ       (ลงช่ือ).......................................................หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ       (ลงช่ือ)..............................................................
        (นางอัจฉรา    ทวีก่อเกียรติกลุ)                                        (นางณฐพร   วิโรจน์วงษ์ชัย)                                                (นางสาวธนพรรณ   นาคมะเริง)
                                                                                                                                                         ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัตหิน้าที่ปลัดเทศบาล
                                                                                                                                                               ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีต าบลบ้านโพธ์ิ



ลําดับ ช่วงเวลาทีต้่อง รายการ/จํานวน (หน่วย) หน่วยงาน วิธีจดัหา กําหนดส่งมอบ หมายเหตุ
เร่ิมจดัหา เจา้ของเงิน แผนงาน/งาน/ จํานวน ประเภท จํานวน หลังทําสัญญา

โครงการ (บาท) (บาท) (วัน)

13   ต.ค.55 - ก.ย.56 ค่าโฆษณาและเผยแพร่ สํานักปลัด แผนงานบริหารทั่วไป 20,000  -  - ตกลงราคา 5 ขออนุมัติจดัหา

  งานบริหารทั่วไป ตามความจําเป็น

ตลอดปี

14   ต.ค.55 - ก.ย.56 ค่าวัสดุเคร่ืองแต่งกาย สํานักปลัด แผนงานบริหารทั่วไป 30,000  -  - ตกลงราคา 5 ขออนุมัติจดัหา

  งานบริหารทั่วไป ตามความจําเป็น

ตลอดปี

15   ต.ค.55 - ก.ย.56 ค่าวัสดุคอมพวิเตอร์ สํานักปลัด แผนงานบริหารทั่วไป 100,000  -  - ตกลงราคา 5 ขออนุมัติจดัหา

  งานบริหารทั่วไป ตามความจําเป็น

ตลอดปี

16   ต.ค.55 - ก.ย.56 ค่าวัสดุเคร่ืองดับเพลิง สํานักปลัด แผนงานบริหารทั่วไป 20,000  -  - ตกลงราคา 5 ขออนุมัติจดัหา

  งานบริหารทั่วไป ตามความจําเป็น

ตลอดปี

แผนการจัดหาพสัดุ  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
ของเทศบาลตําบลบ้านโพธ์ิ  อําเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

                                                                                                                                                               ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีต าบลบ้านโพธ์ิ

แบบ ผด.2

(ลงช่ือ)..................................................เจ้าพนักงานพสัดุ       (ลงช่ือ).......................................................หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ       (ลงช่ือ)..............................................................
        (นางอัจฉรา    ทวีก่อเกียรติกลุ)                                        (นางณฐพร   วิโรจน์วงษ์ชัย)                                                (นางสาวธนพรรณ   นาคมะเริง)
                                                                                                                                                         ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัตหิน้าที่ปลัดเทศบาล
                                                                                                                                                               ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีต าบลบ้านโพธ์ิ



ลําดับ ช่วงเวลาทีต้่อง รายการ/จํานวน (หน่วย) หน่วยงาน วิธีจดัหา กําหนดส่งมอบ หมายเหตุ
เร่ิมจดัหา เจา้ของเงิน แผนงาน/งาน/ จํานวน ประเภท จํานวน หลังทําสัญญา

โครงการ (บาท) (บาท) (วัน)

17   ต.ค.55 - ก.ย.56 ค่าวัสดุอืน่ ๆ สํานักปลัด แผนงานบริหารทั่วไป 10,000  -  - ตกลงราคา 5 ขออนุมัติจดัหา

  งานบริหารทั่วไป ตามความจําเป็น

ตลอดปี

18   ต.ค.55 - ก.ย.56 รายจ่ายให้ได้มาซ่ึงบริการ กองคลัง แผนงานบริหารทั่วไป 100,000  -  - ตกลงราคา 5 ขออนุมัติจดัหา

 - งานบริหารงานคลัง ตามความจําเป็น

ตลอดปี

19   ต.ค.55 - ก.ย.56 รายจ่ายเกีย่วกบัการรับรองพธีิการ กองคลัง แผนงานบริหารทั่วไป 10,000  -  - ตกลงราคา 5 ขออนุมัติจดัหา

 - งานบริหารงานคลัง ตามความจําเป็น

ตลอดปี

20   ต.ค.55 - ก.ย.56 ค่าใชจ้่ายในการเดินทางไปราชการใน กองคลัง แผนงานบริหารทั่วไป 30,000.-  -  -  - 15 ขออนุมัติจดัหา

ประเทศและนอกประเทศ  - งานบริหารงานคลัง ตามความจําเป็น

ตลอดปี

แผนการจัดหาพสัดุ  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
ของเทศบาลตําบลบ้านโพธ์ิ  อําเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

แบบ ผด.2

(ลงช่ือ)..................................................เจ้าพนักงานพสัดุ       (ลงช่ือ).......................................................หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ       (ลงช่ือ)..............................................................
        (นางอัจฉรา    ทวีก่อเกียรติกลุ)                                        (นางณฐพร   วิโรจน์วงษ์ชัย)                                                (นางสาวธนพรรณ   นาคมะเริง)
                                                                                                                                                         ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัตหิน้าที่ปลัดเทศบาล
                                                                                                                                                               ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีต าบลบ้านโพธ์ิ



ลําดับ ช่วงเวลาทีต้่อง รายการ/จํานวน (หน่วย) หน่วยงาน วิธีจดัหา กําหนดส่งมอบ หมายเหตุ
เร่ิมจดัหา เจา้ของเงิน แผนงาน/งาน/ จํานวน ประเภท จํานวน หลังทําสัญญา

โครงการ (บาท) (บาท) (วัน)

21   ต.ค.55 - ก.ย.56 ค่าของขวัญ  ของรางวัลและเงินรางวัล กองคลัง แผนงานบริหารทั่วไป 10,000  -  - ตกลงราคา 5 ขออนุมัติจดัหา

 - งานบริหารงานคลัง ตามความจําเป็น

ตลอดปี

22   ต.ค.55 - ก.ย.56 ค่าพวงมาลัย  ชอ่ดอกไม้  กองคลัง แผนงานบริหารทั่วไป 10,000  -  - ตกลงราคา 5 ขออนุมัติจดัหา

กระเชา้ดอกไม้  - งานบริหารงานคลัง ตามความจําเป็น

ตลอดปี

23   ต.ค.55 - ก.ย.56 ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม กองคลัง แผนงานบริหารทั่วไป 20,000  - ตกลงราคา 5 ขออนุมัติจดัหา

 - งานบริหารงานคลัง ตามความจําเป็น

ตลอดปี

24   ต.ค.55 - ก.ย.56 ค่าวัสดุสํานักงาน กองคลัง แผนงานบริหารทั่วไป 100,000  - ตกลงราคา 5 ขออนุมัติจดัหา

 - งานบริหารงานคลัง ตามความจําเป็น

ตลอดปี

แผนการจัดหาพสัดุ  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
ของเทศบาลตําบลบ้านโพธ์ิ  อําเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

แบบ ผด.2

(ลงช่ือ)..................................................เจ้าพนักงานพสัดุ       (ลงช่ือ).......................................................หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ       (ลงช่ือ)..............................................................
        (นางอัจฉรา    ทวีก่อเกียรติกลุ)                                        (นางณฐพร   วิโรจน์วงษ์ชัย)                                                (นางสาวธนพรรณ   นาคมะเริง)
                                                                                                                                                         ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัตหิน้าที่ปลัดเทศบาล
                                                                                                                                                               ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีต าบลบ้านโพธ์ิ



ลําดับ ช่วงเวลาทีต้่อง รายการ/จํานวน (หน่วย) หน่วยงาน วิธีจดัหา กําหนดส่งมอบ หมายเหตุ
เร่ิมจดัหา เจา้ของเงิน แผนงาน/งาน/ จํานวน ประเภท จํานวน หลังทําสัญญา

โครงการ (บาท) (บาท) (วัน)

25   ต.ค.55 - ก.ย.56 ค่าวัสดุคอมพวิเตอร์ กองคลัง แผนงานบริหารทั่วไป 50,000  - ตกลงราคา 5 ขออนุมัติจดัหา

 - งานบริหารงานคลัง ตามความจําเป็น

ตลอดปี

26   ต.ค.55 - ก.ย.56 ค่าวัสดุอืน่ ๆ กองคลัง แผนงานบริหารทั่วไป 20,000  - ตกลงราคา 5 ขออนุมัติจดัหา

 - งานบริหารงานคลัง ตามความจําเป็น

ตลอดปี

27   ต.ค.55 - ก.ย.56 ค่าไปรษณีย์ กองคลัง แผนงานบริหารทั่วไป 50,000  - ตกลงราคา 5 ขออนุมัติจดัหา

 - งานบริหารงานคลัง ตามความจําเป็น

ตลอดปี

28   ต.ค.55 - ก.ย.56 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ กองชา่ง แผนงานอตุสาหกรรม 30,000  -  - ตกลงราคา 5 ขออนุมัติจดัหา

และการโยธา ตามความจําเป็น

 - งานบริหารทั่วไป ตลอดปี

แผนการจัดหาพสัดุ  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
ของเทศบาลตําบลบ้านโพธ์ิ  อําเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

แบบ ผด.2

(ลงช่ือ)..................................................เจ้าพนักงานพสัดุ       (ลงช่ือ).......................................................หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ       (ลงช่ือ)..............................................................
        (นางอัจฉรา    ทวีก่อเกียรติกลุ)                                        (นางณฐพร   วิโรจน์วงษ์ชัย)                                                (นางสาวธนพรรณ   นาคมะเริง)
                                                                                                                                                         ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัตหิน้าที่ปลัดเทศบาล
                                                                                                                                                               ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีต าบลบ้านโพธ์ิ



ลําดับ ช่วงเวลาทีต้่อง รายการ/จํานวน (หน่วย) หน่วยงาน วิธีจดัหา กําหนดส่งมอบ หมายเหตุ
เร่ิมจดัหา เจา้ของเงิน แผนงาน/งาน/ จํานวน ประเภท จํานวน หลังทําสัญญา

โครงการ (บาท) (บาท) (วัน)

29   ต.ค.55 - ก.ย.56 รายจ่ายเกีย่วกบัการรับรองพธีิการ กองชา่ง แผนงานอตุสาหกรรม 5,000  -  - ตกลงราคา 5 ขออนุมัติจดัหา

และการโยธา ตามความจําเป็น

 - งานบริหารทั่วไป ตลอดปี

30   ต.ค.55 - ก.ย.56 ค่าใชจ้่ายในการเดินทางไปราชการใน กองชา่ง แผนงานอตุสาหกรรม 20,000  -  -  - 15 ขออนุมัติจดัหา

ประเทศและนอกประเทศ และการโยธา ตามความจําเป็น

 - งานบริหารทั่วไป ตลอดปี

31   ต.ค.55 - ก.ย.56 ค่าของขวัญ  ของรางวัลและเงินรางวัล กองชา่ง แผนงานอตุสาหกรรม 5,000  -  - ตกลงราคา 5 ขออนุมัติจดัหา

และการโยธา ตามความจําเป็น

 - งานบริหารทั่วไป ตลอดปี

32   ต.ค.55 - ก.ย.56 ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม กองชา่ง แผนงานอตุสาหกรรม 30,000  -  - ตกลงราคา 5 ขออนุมัติจดัหา

(วงเงินไม่เกนิ 5,000 บาท) และการโยธา ตามความจําเป็น

 - งานบริหารทั่วไป ตลอดปี

แผนการจัดหาพสัดุ  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
ของเทศบาลตําบลบ้านโพธ์ิ  อําเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

แบบ ผด.2

(ลงช่ือ)..................................................เจ้าพนักงานพสัดุ       (ลงช่ือ).......................................................หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ       (ลงช่ือ)..............................................................
        (นางอัจฉรา    ทวีก่อเกียรติกลุ)                                        (นางณฐพร   วิโรจน์วงษ์ชัย)                                                (นางสาวธนพรรณ   นาคมะเริง)
                                                                                                                                                         ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัตหิน้าที่ปลัดเทศบาล
                                                                                                                                                               ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีต าบลบ้านโพธ์ิ



ลําดับ ช่วงเวลาทีต้่อง รายการ/จํานวน (หน่วย) หน่วยงาน วิธีจดัหา กําหนดส่งมอบ หมายเหตุ
เร่ิมจดัหา เจา้ของเงิน แผนงาน/งาน/ จํานวน ประเภท จํานวน หลังทําสัญญา

โครงการ (บาท) (บาท) (วัน)

33   ต.ค.55 - ก.ย.56 ค่าวัสดุสํานักงาน กองชา่ง แผนงานอตุสาหกรรม 15,000  -  - ตกลงราคา 5 ขออนุมัติจดัหา

และการโยธา ตามความจําเป็น

 - งานบริหารทั่วไป ตลอดปี

34   ต.ค.55 - ก.ย.56 ค่าวัสดุไฟฟา้และวิทยุ กองชา่ง แผนงานเคหะ 80,000  -  - ตกลงราคา 5 ขออนุมัติจดัหา

และชมุชน ตามความจําเป็น

 - งานไฟฟา้และถนน ตลอดปี

35   ต.ค.55 - ก.ย.56 ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง กองชา่ง แผนงานอตุสาหกรรม 40,000  - ตกลงราคา 5 ขออนุมัติจดัหา

และการโยธา ตามความจําเป็น

 - งานบริหารทั่วไป ตลอดปี

36   ต.ค.55 - ก.ย.56 ค่าวัสดุเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน กองชา่ง แผนงานอตุสาหกรรม 40,000  -  - ตกลงราคา 5 ขออนุมัติจดัหา

และการโยธา ตามความจําเป็น

 - งานบริหารทั่วไป ตลอดปี

แผนการจัดหาพสัดุ  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
ของเทศบาลตําบลบ้านโพธ์ิ  อําเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

แบบ ผด.2

(ลงช่ือ)..................................................เจ้าพนักงานพสัดุ       (ลงช่ือ).......................................................หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ       (ลงช่ือ)..............................................................
        (นางอัจฉรา    ทวีก่อเกียรติกลุ)                                        (นางณฐพร   วิโรจน์วงษ์ชัย)                                                (นางสาวธนพรรณ   นาคมะเริง)
                                                                                                                                                         ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัตหิน้าที่ปลัดเทศบาล
                                                                                                                                                               ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีต าบลบ้านโพธ์ิ



ลําดับ ช่วงเวลาทีต้่อง รายการ/จํานวน (หน่วย) หน่วยงาน วิธีจดัหา กําหนดส่งมอบ หมายเหตุ
เร่ิมจดัหา เจา้ของเงิน แผนงาน/งาน/ จํานวน ประเภท จํานวน หลังทําสัญญา

โครงการ (บาท) (บาท) (วัน)

37   ต.ค.55 - ก.ย.56 ค่าวัสดุกอ่สร้าง กองชา่ง แผนงานอตุสาหกรรม 50,000  -  - ตกลงราคา 5 ขออนุมัติจดัหา

และการโยธา ตามความจําเป็น

 - งานบริหารทั่วไป ตลอดปี

38   ต.ค.55 - ก.ย.56 ค่าวัสดุคอมพวิเตอร์ กองชา่ง แผนงานอตุสาหกรรม 30,000  -  - ตกลงราคา 5 ขออนุมัติจดัหา

และการโยธา ตามความจําเป็น

 - งานบริหารทั่วไป ตลอดปี

39   ต.ค.55 - ก.ย.56 ค่าวัสดุอืน่ๆ กองชา่ง แผนงานอตุสาหกรรม 10,000  -  - ตกลงราคา 5 ขออนุมัติจดัหา

และการโยธา ตามความจําเป็น

 - งานบริหารทั่วไป ตลอดปี

40   ต.ค.55 - ก.ย.56 รายจ่ายให้ได้มาซ่ึงบริการ กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 20,000  -  - ตกลงราคา 5 ขออนุมัติจดัหา

  งานบริหารทั่วไป ตามความจําเป็น

เกีย่วกบัการศึกษา ตลอดปี

แผนการจัดหาพสัดุ  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
ของเทศบาลตําบลบ้านโพธ์ิ  อําเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

แบบ ผด.2

(ลงช่ือ)..................................................เจ้าพนักงานพสัดุ       (ลงช่ือ).......................................................หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ       (ลงช่ือ)..............................................................
        (นางอัจฉรา    ทวีก่อเกียรติกลุ)                                        (นางณฐพร   วิโรจน์วงษ์ชัย)                                                (นางสาวธนพรรณ   นาคมะเริง)
                                                                                                                                                         ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัตหิน้าที่ปลัดเทศบาล
                                                                                                                                                               ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีต าบลบ้านโพธ์ิ



ลําดับ ช่วงเวลาทีต้่อง รายการ/จํานวน (หน่วย) หน่วยงาน วิธีจดัหา กําหนดส่งมอบ หมายเหตุ
เร่ิมจดัหา เจา้ของเงิน แผนงาน/งาน/ จํานวน ประเภท จํานวน หลังทําสัญญา

โครงการ (บาท) (บาท) (วัน)

41   ต.ค.55 -  ก.ย.56 รายจ่ายเกีย่วกบัการรับรองพธีิการ กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 20,000  -  - ตกลงราคา 5 ขออนุมัติจดัหา

      งานบริหารทั่วไป ตามความจําเป็น

เกีย่วกบัการศึกษา ตลอดปี

42   ต.ค.55 -  ก.ย.56 ค่าใชจ้่ายในการเดินทางไปราชการใน กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 20,000  -  - ตกลงราคา 5 ขออนุมัติจดัหา

ประเทศและนอกประเทศ       งานบริหารทั่วไป ตามความจําเป็น

เกีย่วกบัการศึกษา ตลอดปี

43   ต.ค.55 -  ก.ย.56 ค่าของขวัญ ของรางวัลและเงินรางวัล กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 10,000  -  - ตกลงราคา 5 ขออนุมัติจดัหา

      งานบริหารทั่วไป ตามความจําเป็น

เกีย่วกบัการศึกษา ตลอดปี

44   ต.ค.55 - ก.ย.56 โครงการหนูรัก ฟ.ฟนั กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 10,000  -  - ตกลงราคา 5 ขออนุมัติจดัหา

 -งานระดับกอ่นวัย ตามความจําเป็น

เรียนประถมศึกษา ตลอดปี

แผนการจัดหาพสัดุ  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
ของเทศบาลตําบลบ้านโพธ์ิ  อําเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

                                                                                                                                                               ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีต าบลบ้านโพธ์ิ

แบบ ผด.2

(ลงช่ือ)..................................................เจ้าพนักงานพสัดุ       (ลงช่ือ).......................................................หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ       (ลงช่ือ)..............................................................
        (นางอัจฉรา    ทวีก่อเกียรติกลุ)                                        (นางณฐพร   วิโรจน์วงษ์ชัย)                                                (นางสาวธนพรรณ   นาคมะเริง)
                                                                                                                                                         ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัตหิน้าที่ปลัดเทศบาล



ลําดับ ช่วงเวลาทีต้่อง รายการ/จํานวน (หน่วย) หน่วยงาน วิธีจดัหา กําหนดส่งมอบ หมายเหตุ
เร่ิมจดัหา เจา้ของเงิน แผนงาน/งาน/ จํานวน ประเภท จํานวน หลังทําสัญญา

โครงการ (บาท) (บาท) (วัน)

45   ต.ค.55 -  ก.ย.56 ค่าอาหารกลางวันของศูนย์ กองการศึกษา  -งานระดับกอ่นวัย 291,200  -  - ตกลงราคา 5 ขออนุมัติจดัหา

เด็กเล็กพนมวัน เรียนประถมศึกษา ตามความจําเป็น

ตลอดปี

46   ต.ค.55 -  ก.ย.56 โครงการตรวจสุขภาพครูศูนย์พฒันา กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 10,000  -  - ตกลงราคา 5 ขออนุมัติจดัหา

เด็กเล็กพนมวัน  - งานบริหารทั่วไป ตามความจําเป็น

เกีย่วกบัการศึกษา ตลอดปี

47  ต.ค.55 -  ก.ย.56 ค่าวัสดุสํานักงาน กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 50,000  -  - ตกลงราคา 5 ขออนุมัติจดัหา

 - งานบริหารทั่วไปฯ ตามความจําเป็น

ตลอดปี

48  ต.ค.55 -  ก.ย.56 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 20,000  -  - ตกลงราคา 5 ขออนุมัติจดัหา

 - งานบริหารทั่วไปฯ ตามความจําเป็น

ตลอดปี

แผนการจัดหาพสัดุ  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
ของเทศบาลตําบลบ้านโพธ์ิ  อําเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

                                                                                                                                                         ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัตหิน้าที่ปลัดเทศบาล
                                                                                                                                                               ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีต าบลบ้านโพธ์ิ

แบบ ผด.2

(ลงช่ือ)..................................................เจ้าพนักงานพสัดุ       (ลงช่ือ).......................................................หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ       (ลงช่ือ)..............................................................
        (นางอัจฉรา    ทวีก่อเกียรติกลุ)                                        (นางณฐพร   วิโรจน์วงษ์ชัย)                                                (นางสาวธนพรรณ   นาคมะเริง)



ลําดับ ช่วงเวลาทีต้่อง รายการ/จํานวน (หน่วย) หน่วยงาน วิธีจดัหา กําหนดส่งมอบ หมายเหตุ
เร่ิมจดัหา เจา้ของเงิน แผนงาน/งาน/ จํานวน ประเภท จํานวน หลังทําสัญญา

โครงการ (บาท) (บาท) (วัน)

49  ต.ค.55 -  ก.ย.56 ค่าอาหารเสริม(นม)ของศูนย์พฒันา กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 1,300,000  -  - วิธีกรณี 5 ขออนุมัติจดัหา

เด็กเล็กพนมวันและโรงเรียนระดับ  -งานระดับกอ่นวัย พเิศษ ตามความจําเป็น

ประถมศึกษาในเขตตําบลบ้านโพธ์ิ เรียนประถมศึกษา ตลอดปี

50  ต.ค.55 -  ก.ย.56 ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 10,000  -  - ตกลงราคา 5 ขออนุมัติจดัหา

 - งานบริหารทั่วไปฯ ตามความจําเป็น

ตลอดปี

51  ต.ค.55 -  ก.ย.56 ค่าวัสดุคอมพวิเตอร์ กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 20,000  -  - ตกลงราคา 5 ขออนุมัติจดัหา

 - งานบริหารทั่วไปฯ ตามความจําเป็น

ตลอดปี

52  ต.ค.55 -  ก.ย.56 ค่าวัสดุอืน่ ๆ กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 10,000  -  - ตกลงราคา 5 ขออนุมัติจดัหา

 - งานบริหารทั่วไปฯ ตามความจําเป็น

ตลอดปี

แผนการจัดหาพสัดุ  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
ของเทศบาลตําบลบ้านโพธ์ิ  อําเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

        (นางอัจฉรา    ทวีก่อเกียรติกลุ)                                        (นางณฐพร   วิโรจน์วงษ์ชัย)                                                (นางสาวธนพรรณ   นาคมะเริง)
                                                                                                                                                         ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัตหิน้าที่ปลัดเทศบาล
                                                                                                                                                               ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีต าบลบ้านโพธ์ิ

แบบ ผด.2

(ลงช่ือ)..................................................เจ้าพนักงานพสัดุ       (ลงช่ือ).......................................................หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ       (ลงช่ือ)..............................................................



ลําดับ ช่วงเวลาทีต้่อง รายการ/จํานวน (หน่วย) หน่วยงาน วิธีจดัหา กําหนดส่งมอบ หมายเหตุ
เร่ิมจดัหา เจา้ของเงิน แผนงาน/งาน/ จํานวน ประเภท จํานวน หลังทําสัญญา

โครงการ (บาท) (บาท) (วัน)

53  ต.ค.55 -  ก.ย.56 ค่าอาหารกลางวันของโรงเรียนระดับ กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 1,700,000  -  - ตกลงราคา  - ขออนุมัติจดัหา

ประถมศึกษาในเขตตําบลบ้านโพธ์ิ  - งานรับกอ่นวัน ตามความจําเป็น

เรียนประถมศึกษา ตลอดปี

54  ต.ค.55 -  ก.ย.56 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ กองสาธารณสุขแผนงานเคหะและ 40,000  -  - ตกลงราคา 5 ขออนุมัติจดัหา

ชมุชน ตามความจําเป็น

 -งานกําจัดขยะมูล ตลอดปี

ฝอยและส่ิงปฏิกลู
55  ต.ค.55 -  ก.ย.56 ค่าใชจ้่ายในการเดินทางไปราชการใน กองสาธารณสุขแผนงานเคหะและ 10,000  -  -  - 15 ขออนุมัติจดัหา

ประเทศ ชมุชน ตามความจําเป็น

 -งานกําจัดขยะมูล ตลอดปี

ฝอยและส่ิงปฏิกลู

แผนการจัดหาพสัดุ  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
ของเทศบาลตําบลบ้านโพธ์ิ  อําเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

(ลงช่ือ)..................................................เจ้าพนักงานพสัดุ       (ลงช่ือ).......................................................หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ       (ลงช่ือ)..............................................................
        (นางอัจฉรา    ทวีก่อเกียรติกลุ)                                        (นางณฐพร   วิโรจน์วงษ์ชัย)                                                (นางสาวธนพรรณ   นาคมะเริง)
                                                                                                                                                         ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัตหิน้าที่ปลัดเทศบาล
                                                                                                                                                               ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีต าบลบ้านโพธ์ิ

แบบ ผด.2

(ลงช่ือ)..................................................เจ้าพนักงานพสัดุ       (ลงช่ือ).......................................................หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ       (ลงช่ือ)..............................................................
        (นางอัจฉรา    ทวีก่อเกียรติกลุ)                                        (นางณฐพร   วิโรจน์วงษ์ชัย)                                                (นางสาวธนพรรณ   นาคมะเริง)



ลําดับ ช่วงเวลาทีต้่อง รายการ/จํานวน (หน่วย) หน่วยงาน วิธีจดัหา กําหนดส่งมอบ หมายเหตุ
เร่ิมจดัหา เจา้ของเงิน แผนงาน/งาน/ จํานวน ประเภท จํานวน หลังทําสัญญา

โครงการ (บาท) (บาท) (วัน)

56  ต.ค.55 -  ก.ย.56 โครงการป้องกนัโรคไขเ้ลือดออก กองสาธารณสุขแผนงานสาธารณสุข 250,000  -  - ตกลงราคา 5 ขออนุมัติจดัหา

 -งานบริการ ตามความจําเป็น

สาธารณสุขฯ ตลอดปี

57  ต.ค.55 - ก.ย.56 โครงการป้องกนัโรคพษิสุนัขบ้า กองสาธารณสุขแผนงานสาธารณสุข 60,000  -  - ตกลงราคา 5 ขออนุมัติจดัหา

 -งานบริการ ตามความจําเป็น

สาธารณสุขฯ ตลอดปี

58  ต.ค.55 - ก.ย.56 ค่าบริการกําจัดขยะมูลฝอย กองสาธารณสุขแผนงานเคหะและ 550,000  -  - ตกลงราคา 5 ขออนุมัติจดัหา

ชมุชน ตามความจําเป็น

 -งานกําจัดขยะมูล ตลอดปี

ฝอยและส่ิงปฏิกลู

แผนการจัดหาพสัดุ  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
ของเทศบาลตําบลบ้านโพธ์ิ  อําเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

(ลงช่ือ)..................................................เจ้าพนักงานพสัดุ       (ลงช่ือ).......................................................หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ       (ลงช่ือ)..............................................................
        (นางอัจฉรา    ทวีก่อเกียรติกลุ)                                        (นางณฐพร   วิโรจน์วงษ์ชัย)                                                (นางสาวธนพรรณ   นาคมะเริง)
                                                                                                                                                         ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัตหิน้าที่ปลัดเทศบาล
                                                                                                                                                               ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีต าบลบ้านโพธ์ิ

แบบ ผด.2

(ลงช่ือ)..................................................เจ้าพนักงานพสัดุ       (ลงช่ือ).......................................................หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ       (ลงช่ือ)..............................................................
        (นางอัจฉรา    ทวีก่อเกียรติกลุ)                                        (นางณฐพร   วิโรจน์วงษ์ชัย)                                                (นางสาวธนพรรณ   นาคมะเริง)



ลําดับ ช่วงเวลาทีต้่อง รายการ/จํานวน (หน่วย) หน่วยงาน วิธีจดัหา กําหนดส่งมอบ หมายเหตุ
เร่ิมจดัหา เจา้ของเงิน แผนงาน/งาน/ จํานวน ประเภท จํานวน หลังทําสัญญา

โครงการ (บาท) (บาท) (วัน)

59  ต.ค.55 -  ก.ย.56 ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม กองสาธารณสุขแผนงานสาธารณสุข 100,000  -  - ตกลงราคา 5 ขออนุมัติจดัหา

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงและซ่อมแซม  -งานบริการ ตามความจําเป็น

ครุภัณฑ์ เชน่ ซ่อมแซมรถยนต์ สาธารณสุขฯ ตลอดปี

เคร่ืองคอมพวิเตอร์
60  ต.ค.55 - ก.ย.56 ค่าวัสดุสํานักงาน กองสาธารณสุขแผนงานสาธารณสุข 30,000  -  - ตกลงราคา 5 ขออนุมัติจดัหา

 -งานบริการ ตามความจําเป็น

สาธารณสุขฯ ตลอดปี

61  ต.ค.55 - ก.ย.56 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว กองสาธารณสุขแผนงานเคหะและ 30,000  -  - ตกลงราคา 5 ขออนุมัติจดัหา

ชมุชน ตามความจําเป็น

 -งานกําจัดขยะมูล ตลอดปี

ฝอยและส่ิงปฏิกลู

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

แผนการจัดหาพสัดุ  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
ของเทศบาลตําบลบ้านโพธ์ิ  อําเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

(ลงช่ือ)..................................................เจ้าพนักงานพสัดุ       (ลงช่ือ).......................................................หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ       (ลงช่ือ)..............................................................
        (นางอัจฉรา    ทวีก่อเกียรติกลุ)                                        (นางณฐพร   วิโรจน์วงษ์ชัย)                                                (นางสาวธนพรรณ   นาคมะเริง)
                                                                                                                                                         ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัตหิน้าที่ปลัดเทศบาล
                                                                                                                                                               ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีต าบลบ้านโพธ์ิ

แบบ ผด.2

(ลงช่ือ)..................................................เจ้าพนักงานพสัดุ       (ลงช่ือ).......................................................หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ       (ลงช่ือ)..............................................................



ลําดับ ช่วงเวลาทีต้่อง รายการ/จํานวน (หน่วย) หน่วยงาน วิธีจดัหา กําหนดส่งมอบ หมายเหตุ
เร่ิมจดัหา เจา้ของเงิน แผนงาน/งาน/ จํานวน ประเภท จํานวน หลังทําสัญญา

โครงการ (บาท) (บาท) (วัน)

62  ต.ค.55 -  ก.ย.56 ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง กองสาธารณสุขแผนงานเคหะและ 150,000  -  - ตกลงราคา 5 ขออนุมัติจดัหา

ชมุชน ตามความจําเป็น

 -งานกําจัดขยะมูล ตลอดปี

ฝอยและส่ิงปฏิกลู
63  ต.ค.55 -  ก.ย.56 ค่าวัสดุเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน กองสาธารณสุขแผนงานเคหะและ 400,000  -  - ตกลงราคา 5 ขออนุมัติจดัหา

ชมุชน ตามความจําเป็น

 -งานกําจัดขยะมูล ตลอดปี

ฝอยและส่ิงปฏิกลู
64  ต.ค.55 -  ก.ย.56 ค่าวัสดุคอมพวิเตอร์ กองสาธารณสุขแผนงานเคหะและ 30,000  -  - ตกลงราคา 5 ขออนุมัติจดัหา

ชมุชน ตามความจําเป็น

 -งานกําจัดขยะมูล ตลอดปี

ฝอยและส่ิงปฏิกลู

แผนการจัดหาพสัดุ  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
ของเทศบาลตําบลบ้านโพธ์ิ  อําเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

(ลงช่ือ)..................................................เจ้าพนักงานพสัดุ       (ลงช่ือ).......................................................หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ       (ลงช่ือ)..............................................................
        (นางอัจฉรา    ทวีก่อเกียรติกลุ)                                        (นางณฐพร   วิโรจน์วงษ์ชัย)                                                (นางสาวธนพรรณ   นาคมะเริง)
                                                                                                                                                         ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัตหิน้าที่ปลัดเทศบาล
                                                                                                                                                               ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีต าบลบ้านโพธ์ิ

แบบ ผด.2



ลําดับ ช่วงเวลาทีต้่อง รายการ/จํานวน (หน่วย) หน่วยงาน วิธีจดัหา กําหนดส่งมอบ หมายเหตุ
เร่ิมจดัหา เจา้ของเงิน แผนงาน/งาน/ จํานวน ประเภท จํานวน หลังทําสัญญา

โครงการ (บาท) (บาท) (วัน)

65  ต.ค.55 -  ก.ย.56 ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ กองสาธารณสุขแผนงานเคหะและ 20,000  -  - ตกลงราคา 5 ขออนุมัติจดัหา

ชมุชน ตามความจําเป็น

 -งานกําจัดขยะมูล ตลอดปี

ฝอยและส่ิงปฏิกลู
66  ต.ค.55 -  ก.ย.56 ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ กองสาธารณสุขแผนงานเคหะและ 200,000  -  - ตกลงราคา 5 ขออนุมัติจดัหา

(วงเงินเกนิ 5,000 บาท ขึน้ไป) ชมุชน ตามความจําเป็น

 -งานกําจัดขยะมูล ตลอดปี

ฝอยและส่ิงปฏิกลู
67  ธ.ค.55 - ม.ค.56 โครงการจัดหาอปุกรณ์กฬีาให้กบั กองการศึกษา แผนงานศาสนาฯ 70,000  -  - ตกลงราคา 5 ขออนุมัติจดัหา

หมูบ่้าน  - งานกฬีาและ ตามความจําเป็น

นันทนาการ ตลอดปี

แผนการจัดหาพสัดุ  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
ของเทศบาลตําบลบ้านโพธ์ิ  อําเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

(ลงช่ือ)..................................................เจ้าพนักงานพสัดุ       (ลงช่ือ).......................................................หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ       (ลงช่ือ)..............................................................
        (นางอัจฉรา    ทวีก่อเกียรติกลุ)                                        (นางณฐพร   วิโรจน์วงษ์ชัย)                                                (นางสาวธนพรรณ   นาคมะเริง)
                                                                                                                                                         ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัตหิน้าที่ปลัดเทศบาล
                                                                                                                                                               ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีต าบลบ้านโพธ์ิ

แบบ ผด.2



ลําดับ ช่วงเวลาทีต้่อง รายการ/จํานวน (หน่วย) หน่วยงาน วิธีจดัหา กําหนดส่งมอบ หมายเหตุ
เร่ิมจดัหา เจา้ของเงิน แผนงาน/งาน/ จํานวน ประเภท จํานวน หลังทําสัญญา

โครงการ (บาท) (บาท) (วัน)

68  ธ.ค.55 โครงการจัดกจิกรรมเฉลิมพระเกยีรติ กองการศึกษา แผนงานการศาสนา 100,000  -  - ตกลงราคา 5
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  - งานศาสนาและ

วัฒนธรรมท้องถิน่

69  ม.ค.56 - มี.ค.56 ค่าจัดซ้ือรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน สํานักปลัด แผนงานบริหารทั่วไป 787,000  -  - สอบราคา 30
ขบัเคล่ือน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ   งานบริหารทั่วไป
 - ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า
 2,400  ซีซี ราคารวมภาษสีรรพสามิต
 - เป็นกระบะสําเร็จรูป
 - ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิ้ลแคบ
4 ประตู เป็นราคารวมเคร่ืองปรับอากาศ

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

แผนการจัดหาพสัดุ  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
ของเทศบาลตําบลบ้านโพธ์ิ  อําเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

(ลงช่ือ)..................................................เจ้าพนักงานพสัดุ       (ลงช่ือ).......................................................หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ       (ลงช่ือ)..............................................................
        (นางอัจฉรา    ทวีก่อเกียรติกลุ)                                        (นางณฐพร   วิโรจน์วงษ์ชัย)                                                (นางสาวธนพรรณ   นาคมะเริง)
                                                                                                                                                         ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัตหิน้าที่ปลัดเทศบาล
                                                                                                                                                               ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีต าบลบ้านโพธ์ิ

แบบ ผด.2



ลําดับ ช่วงเวลาทีต้่อง รายการ/จํานวน (หน่วย) หน่วยงาน วิธีจดัหา กําหนดส่งมอบ หมายเหตุ
เร่ิมจดัหา เจา้ของเงิน แผนงาน/งาน/ จํานวน ประเภท จํานวน หลังทําสัญญา

โครงการ (บาท) (บาท) (วัน)

70  ม.ค.56 - มี.ค.56 ค่าครุภัณฑ์ กองคลัง แผนงานบริหารทั่วไป 3,000  -  - ตกลงราคา 5
ค่าจัดซ้ือแฟม้ชัน้วางแฟม้เอกสาร 1 หลัง  - งานบริหารงานคลัง
ขนาด 20 ชอ่ง 

71  ม.ค.56 - มี.ค.56 ค่าจัดซ้ือตู้กระจกบานเล่ือน 2 หลัง กองคลัง แผนงานบริหารทั่วไป 10,000  -  - ตกลงราคา 5
 - งานบริหารงานคลัง

72  ม.ค.56 - มี.ค.56 ค่าจัดซ้ือรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน กองคลัง แผนงานบริหารทั่วไป 787,000  -  - สอบราคา 30
ขบัเคล่ือน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ    งานบริหารงานทั่วไป
 - ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า
 2,400  ซีซี
 - เป็นกระบะสําเร็จรูป

แผนการจัดหาพสัดุ  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
ของเทศบาลตําบลบ้านโพธ์ิ  อําเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

(ลงช่ือ)..................................................เจ้าพนักงานพสัดุ       (ลงช่ือ).......................................................หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ       (ลงช่ือ)..............................................................
        (นางอัจฉรา    ทวีก่อเกียรติกลุ)                                        (นางณฐพร   วิโรจน์วงษ์ชัย)                                                (นางสาวธนพรรณ   นาคมะเริง)
                                                                                                                                                         ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัตหิน้าที่ปลัดเทศบาล
                                                                                                                                                               ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีต าบลบ้านโพธ์ิ

แบบ ผด.2



 - ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิ้ลแคบ
4 ประตูเป็นราคารวมเคร่ืองปรับอากาศ
 - ราคารวมภาษสีรรพสามิต

ลําดับ ช่วงเวลาทีต้่อง รายการ/จํานวน (หน่วย) หน่วยงาน วิธีจดัหา กําหนดส่งมอบ หมายเหตุ
เร่ิมจดัหา เจา้ของเงิน แผนงาน/งาน/ จํานวน ประเภท จํานวน หลังทําสัญญา

โครงการ (บาท) (บาท) (วัน)

73  ม.ค.56 - มี.ค.56 ค่าครุภัณฑ์สํานักงาน กองชา่ง แผนงานอตุสาหกรรม 10,000  -  - ตกลงราคา 5
   - จัดซ้ือตู้เกบ็เอกสาร จํานวน 2 หลัง และการโยธา

 - งานบริหารทั่วไป
74  ม.ค.56 โครงการวันเด็กแห่งชาติ กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 10,000  -  - ตกลงราคา 5

 -งานระดับกอ่นวัย
เรียนประถมศึกษา

75  ม.ค.56 - ก.พ.56 ค่าครุภัณฑ์ กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 25,000  -  - ตกลงราคา 5
  -จัดซ้ือโต๊ะเคร่ืองแป้ง จํานวน 1 ชดุ  - งานระดับกอ่นวัย

เรียนประถมศึกษา

แผนการจัดหาพสัดุ  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
ของเทศบาลตําบลบ้านโพธ์ิ  อําเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

(ลงช่ือ)..................................................เจ้าพนักงานพสัดุ       (ลงช่ือ).......................................................หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ       (ลงช่ือ)..............................................................
        (นางอัจฉรา    ทวีก่อเกียรติกลุ)                                        (นางณฐพร   วิโรจน์วงษ์ชัย)                                                (นางสาวธนพรรณ   นาคมะเริง)
                                                                                                                                                         ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัตหิน้าที่ปลัดเทศบาล
                                                                                                                                                               ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีต าบลบ้านโพธ์ิ

แบบ ผด.2



76  ก.พ.56 - เม.ย.56 โครงการท่องเที่ยวเชงิอนุรักษแ์ละ สํานักปลัด แผนงานการศาสนา 300,000  -  - ตกลงราคา 5
วัฒนธรรม และวัฒนธรรม

   งานวิชาการและ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว

ลําดับ ช่วงเวลาทีต้่อง รายการ/จํานวน (หน่วย) หน่วยงาน วิธีจดัหา กําหนดส่งมอบ หมายเหตุ
เร่ิมจดัหา เจา้ของเงิน แผนงาน/งาน/ จํานวน ประเภท จํานวน หลังทําสัญญา

โครงการ (บาท) (บาท) (วัน)

77  ก.พ.56 - เม.ย.56 โครงการ อบต.เคล่ือนที่ สํานักปลัด แผนงานสร้างความ 70,000  -  - ตกลงราคา 5
เขม้แขง็ของชมุชน
 -งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเขม็แขง็ฯ

78  ก.พ.56 - เม.ย.56 ทีดิ่นและส่ิงกอ่สร้าง กองชา่ง แผนงานอตุสาหกรรม 287,000  -  - สอบราคา 30
โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และการโยธา
ซอย 2 ตรงข้ามบ้านผู้ใหญ่ บ้านยุ้ง หมู่ 1  -งานกอ่สร้างโครงสร้าง
ต.บ้านโพธ์ิ   พื้นฐาน

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

แผนการจัดหาพสัดุ  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
ของเทศบาลตําบลบ้านโพธ์ิ  อําเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

(ลงช่ือ)..................................................เจ้าพนักงานพสัดุ       (ลงช่ือ).......................................................หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ       (ลงช่ือ)..............................................................
        (นางอัจฉรา    ทวีก่อเกียรติกลุ)                                        (นางณฐพร   วิโรจน์วงษ์ชัย)                                                (นางสาวธนพรรณ   นาคมะเริง)
                                                                                                                                                         ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัตหิน้าที่ปลัดเทศบาล
                                                                                                                                                               ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีต าบลบ้านโพธ์ิ

แบบ ผด.2



79  ก.พ.56 - เม.ย.56 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต กองชา่ง  -งานกอ่สร้างโครงสร้าง 684,000  -  - สอบราคา 30
เสริมเหล็กซอย 5 (บ้านผู้ชว่ยเที่ยง)   พื้นฐาน
บ้านยุ้ง หมู ่1 ต.บ้านโพธ์ิ  -งานกอ่สร้างโครงสร้าง

  พื้นฐาน

ลําดับ ช่วงเวลาทีต้่อง รายการ/จํานวน (หน่วย) หน่วยงาน วิธีจดัหา กําหนดส่งมอบ หมายเหตุ
เร่ิมจดัหา เจา้ของเงิน แผนงาน/งาน/ จํานวน ประเภท จํานวน หลังทําสัญญา

โครงการ (บาท) (บาท) (วัน)

80  ก.พ.56 - เม.ย.56 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กองชา่ง แผนงานอตุสาหกรรม 470,000  -  - สอบราคา 30
ซอยพฒันา 1,2 บ้านโตนด หมู่ 2 และการโยธา
ต.บ้านโพธ์ิ  -งานกอ่สร้างโครงสร้าง

  พื้นฐาน
81  ก.พ.56 - เม.ย.56 โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีต กองชา่ง แผนงานอตุสาหกรรม 688,000  -  - สอบราคา 30

เสริมเหล็ก หน้าบ้านนางสมนึกถึงหน้า และการโยธา
บ้านนายบุญเพิม่ บ้านบูรณพานิชย์ หมู่ 3  -งานกอ่สร้างโครงสร้าง
ต.บ้านโพธ์ิ   พื้นฐาน

แผนการจัดหาพสัดุ  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
ของเทศบาลตําบลบ้านโพธ์ิ  อําเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

(ลงช่ือ)..................................................เจ้าพนักงานพสัดุ       (ลงช่ือ).......................................................หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ       (ลงช่ือ)..............................................................
        (นางอัจฉรา    ทวีก่อเกียรติกลุ)                                        (นางณฐพร   วิโรจน์วงษ์ชัย)                                                (นางสาวธนพรรณ   นาคมะเริง)
                                                                                                                                                         ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัตหิน้าที่ปลัดเทศบาล
                                                                                                                                                               ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีต าบลบ้านโพธ์ิ

แบบ ผด.2



82  ก.พ.56 - เม.ย.56 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กองชา่ง แผนงานอตุสาหกรรม 380,000  -  - สอบราคา 30
ซอยบูรณะร่วมใจ 13 (ไปเหมืองกระทุม่) และการโยธา
บ้านบูรณพานิชย์ หมู่ที ่3 ต.บ้านโพธ์ิ  -งานกอ่สร้างโครงสร้าง

  พื้นฐาน

ลําดับ ช่วงเวลาทีต้่อง รายการ/จํานวน (หน่วย) หน่วยงาน วิธีจดัหา กําหนดส่งมอบ หมายเหตุ
เร่ิมจดัหา เจา้ของเงิน แผนงาน/งาน/ จํานวน ประเภท จํานวน หลังทําสัญญา

โครงการ (บาท) (บาท) (วัน)

83  ก.พ.56 - เม.ย.56 โครงการกอ่สร้างถนนหินคลุก ซอยหลัง กองชา่ง แผนงานอตุสาหกรรม 255,300  -  - สอบราคา 30
เอเทค บ้านศรีพฒันา หมู่ที ่4 ต.บ้านโพธ์ิ และการโยธา

 -งานกอ่สร้างโครงสร้าง
  พื้นฐาน

84  ก.พ.56 - เม.ย.56 โครงการกอ่สร้างถนนดิน โนนสลักได กองชา่ง แผนงานอตุสาหกรรม 406,700  -  - สอบราคา 30
บ้านวังหิน หมู่ที ่5 ต.บ้านโพธ์ิ และการโยธา

 -งานกอ่สร้างโครงสร้าง
  พื้นฐาน

แผนการจัดหาพสัดุ  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
ของเทศบาลตําบลบ้านโพธ์ิ  อําเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

(ลงช่ือ)..................................................เจ้าพนักงานพสัดุ       (ลงช่ือ).......................................................หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ       (ลงช่ือ)..............................................................
        (นางอัจฉรา    ทวีก่อเกียรติกลุ)                                        (นางณฐพร   วิโรจน์วงษ์ชัย)                                                (นางสาวธนพรรณ   นาคมะเริง)
                                                                                                                                                         ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัตหิน้าที่ปลัดเทศบาล
                                                                                                                                                               ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีต าบลบ้านโพธ์ิ

แบบ ผด.2



85  ก.พ.56 - เม.ย.56 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ํา คสล. กองชา่ง แผนงานอตุสาหกรรม 342,000  -  - สอบราคา 30
ซอยบัวทอง 1 (หน้าบ้านป้าซิว) หมู่ที ่8 และการโยธา
ต.บ้านโพธ์ิ  -งานกอ่สร้างโครงสร้าง

  พื้นฐาน

ลําดับ ช่วงเวลาทีต้่อง รายการ/จํานวน (หน่วย) หน่วยงาน วิธีจดัหา กําหนดส่งมอบ หมายเหตุ
เร่ิมจดัหา เจา้ของเงิน แผนงาน/งาน/ จํานวน ประเภท จํานวน หลังทําสัญญา

โครงการ (บาท) (บาท) (วัน)

86  ก.พ.56 - เม.ย.56 22.โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ํา คสล. กองช่าง แผนงานอตุสาหกรรม 169,400  -  - สอบราคา 30
ซอยเพชรบํารุง บ้านลองตอง หมูท่ี่ 9 และการโยธา
ต.บ้านโพธ์ิ  -งานกอ่สร้างโครงสร้าง

  พื้นฐาน
87  ก.พ.56 - เม.ย.56 23.โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ํา คสล. กองช่าง แผนงานอตุสาหกรรม 203,600  -  - สอบราคา 30

ซอยรัตนชยั (นายเย็น) บ้านลองตอง และการโยธา
หมูท่ี่ 9 ต.บ้านโพธ์ิ  -งานกอ่สร้างโครงสร้าง

  พื้นฐาน

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

แผนการจัดหาพสัดุ  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
ของเทศบาลตําบลบ้านโพธ์ิ  อําเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

(ลงช่ือ)..................................................เจ้าพนักงานพสัดุ       (ลงช่ือ).......................................................หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ       (ลงช่ือ)..............................................................
        (นางอัจฉรา    ทวีก่อเกียรติกลุ)                                        (นางณฐพร   วิโรจน์วงษ์ชัย)                                                (นางสาวธนพรรณ   นาคมะเริง)
                                                                                                                                                         ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัตหิน้าที่ปลัดเทศบาล
                                                                                                                                                               ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีต าบลบ้านโพธ์ิ

แบบ ผด.2



88  ก.พ.56 - ม.ีค.56 โครงการกฬีา อบต.บ้านโพธ์ิ กองการศึกษา แผนงานศาสนาฯ 150,000  -  - ตกลงราคา 5
 - งานกฬีาและ

นันทนาการ

ลําดับ ช่วงเวลาทีต้่อง รายการ/จํานวน (หน่วย) หน่วยงาน วิธีจดัหา กําหนดส่งมอบ หมายเหตุ
เร่ิมจดัหา เจา้ของเงิน แผนงาน/งาน/ จํานวน ประเภท จํานวน หลังทําสัญญา

โครงการ (บาท) (บาท) (วัน)

89  ก.พ.56 - ม.ีค.56 โครงการพาหนูท่องโลกกว้าง กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 20,000  -  - ตกลงราคา 5
 -งานระดับกอ่นวัย

เรียนประถมศึกษา

90  มี.ค.56 - เม.ย.56 โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกนัภัย สํานักปลัด แผนงานการรักษา 50,000  -  - ตกลงราคา 5
ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ความสงบภายใน

    งานป้องกนัภัยฝ่าย
พลเรือน

แผนการจัดหาพสัดุ  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
ของเทศบาลตําบลบ้านโพธ์ิ  อําเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

(ลงช่ือ)..................................................เจ้าพนักงานพสัดุ       (ลงช่ือ).......................................................หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ       (ลงช่ือ)..............................................................
        (นางอัจฉรา    ทวีก่อเกียรติกลุ)                                        (นางณฐพร   วิโรจน์วงษ์ชัย)                                                (นางสาวธนพรรณ   นาคมะเริง)
                                                                                                                                                         ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัตหิน้าที่ปลัดเทศบาล
                                                                                                                                                               ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีต าบลบ้านโพธ์ิ

แบบ ผด.2



91  มี.ค.56 - พ.ค.56 ค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ กองคลัง แผนงานบริหารงานทัว่ไป 26,000  -  - ตกลงราคา 5
จํานวน 1 เคร่ือง  - งานบริหารงานคลัง

 -สําหรับงานประมวลผล (จอขนาด
ไม่น้อยกว่า 18 นิว้)

ลําดับ ช่วงเวลาทีต้่อง รายการ/จํานวน (หน่วย) หน่วยงาน วิธีจดัหา กําหนดส่งมอบ หมายเหตุ
เร่ิมจดัหา เจา้ของเงิน แผนงาน/งาน/ จํานวน ประเภท จํานวน หลังทําสัญญา

โครงการ (บาท) (บาท) (วัน)

92 มี.ค.56 - เม.ย.56 โครงการวันสงกรานต์ กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 45,000  -  - ตกลงราคา 5
 -งานระดับกอ่นวัย

เรียนประถมศึกษา

93  เม.ย.56 - พ.ค.56 โครงการฝึกอบรมอาชพี สํานักปลัด แผนงานสร้างความ 50,000  -  - ตกลงราคา 5
เขม้แขง็ของชมุชน
 -งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเขม็แขง็ฯ

แผนการจัดหาพสัดุ  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
ของเทศบาลตําบลบ้านโพธ์ิ  อําเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

(ลงช่ือ)..................................................เจ้าพนักงานพสัดุ       (ลงช่ือ).......................................................หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ       (ลงช่ือ)..............................................................
        (นางอัจฉรา    ทวีก่อเกียรติกลุ)                                        (นางณฐพร   วิโรจน์วงษ์ชัย)                                                (นางสาวธนพรรณ   นาคมะเริง)
                                                                                                                                                         ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัตหิน้าที่ปลัดเทศบาล
                                                                                                                                                               ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีต าบลบ้านโพธ์ิ

แบบ ผด.2



94  เม.ย.56 - ก.ย.56 โครงการจัดเกบ็ภาษเีคล่ือนที่ กองคลัง แผนงานบริหารงานทั่วไป 20,000  -  - ตกลงราคา 5
 - งานบริหารงานคลัง

ลําดับ ช่วงเวลาทีต้่อง รายการ/จํานวน (หน่วย) หน่วยงาน วิธีจดัหา กําหนดส่งมอบ หมายเหตุ
เร่ิมจดัหา เจา้ของเงิน แผนงาน/งาน/ จํานวน ประเภท จํานวน หลังทําสัญญา

โครงการ (บาท) (บาท) (วัน)

95  เม.ย.56 - มิ.ย.56 โครงการกอ่สร้างถนนหินคลุก ไปนา กองช่าง แผนงานอตุสาหกรรม 38,800  -  - ตกลงราคา 30
ตาเหลือก  บ้านบูรณพานิชย์ หมูท่ี่ 3 และการโยธา
ต.บ้านโพธ์ิ  -งานกอ่สร้างโครงสร้าง

  พื้นฐาน
96  เม.ย.56 - มิ.ย.56 โครงการกอ่สร้างถนนหินคลุก ซอยติด กองช่าง แผนงานอตุสาหกรรม 52,900  -  - ตกลงราคา 30

โรงค้าไม้ (เปี๊ยก-ใจ) และการโยธา
 -งานกอ่สร้างโครงสร้าง

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

แผนการจัดหาพสัดุ  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
ของเทศบาลตําบลบ้านโพธ์ิ  อําเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

แบบ ผด.2

(ลงช่ือ)..................................................เจ้าพนักงานพสัดุ       (ลงช่ือ).......................................................หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ       (ลงช่ือ)..............................................................
        (นางอัจฉรา    ทวีก่อเกียรติกลุ)                                        (นางณฐพร   วิโรจน์วงษ์ชัย)                                                (นางสาวธนพรรณ   นาคมะเริง)
                                                                                                                                                         ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัตหิน้าที่ปลัดเทศบาล
                                                                                                                                                               ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีต าบลบ้านโพธ์ิ



  พื้นฐาน

97  เม.ย.56 - มิ.ย.56 โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีต กองช่าง แผนงานอตุสาหกรรม 31,000  -  - ตกลงราคา 30
เสริมเหล็กซอยบ้านผู้ใหญ่ บ้านวังหิน และการโยธา
หมูท่ี่ 5 ต.บ้านโพธ์ิ  -งานกอ่สร้างโครงสร้าง

  พื้นฐาน       

ลําดับ ช่วงเวลาทีต้่อง รายการ/จํานวน (หน่วย) หน่วยงาน วิธีจดัหา กําหนดส่งมอบ หมายเหตุ
เร่ิมจดัหา เจา้ของเงิน แผนงาน/งาน/ จํานวน ประเภท จํานวน หลังทําสัญญา

โครงการ (บาท) (บาท) (วัน)

98  เม.ย.56 - มิ.ย.56 โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีต กองช่าง แผนงานอตุสาหกรรม 34,000  -  - ตกลงราคา 30
เสริมเหล็ก ซอยบ้านป้าริด บ้านวังหิน และการโยธา
หมูท่ี่ 5 ต.บ้านโพธ์ิ  -งานกอ่สร้างโครงสร้าง

  พื้นฐาน
99  เม.ย.56 - มิ.ย.56 โครงการกอ่สร้างถนนหินคลุก กองช่าง แผนงานอตุสาหกรรม 39,500  -  - ตกลงราคา 30

ซอยสามัคคี บ้านวังหิน หมูท่ี่ 5 ต.บ้านโพธ์ิ และการโยธา

แผนการจัดหาพสัดุ  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
ของเทศบาลตําบลบ้านโพธ์ิ  อําเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

แบบ ผด.2

(ลงช่ือ)..................................................เจ้าพนักงานพสัดุ       (ลงช่ือ).......................................................หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ       (ลงช่ือ)..............................................................
        (นางอัจฉรา    ทวีก่อเกียรติกลุ)                                        (นางณฐพร   วิโรจน์วงษ์ชัย)                                                (นางสาวธนพรรณ   นาคมะเริง)
                                                                                                                                                         ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัตหิน้าที่ปลัดเทศบาล
                                                                                                                                                               ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีต าบลบ้านโพธ์ิ



 -งานกอ่สร้างโครงสร้าง
  พื้นฐาน

100  เม.ย.56 - ก.ย.56 โครงการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 50,000  -  - ตกลงราคา 5

 -งานระดับกอ่นวัย

เรียนประถมศึกษา

ลําดับ ช่วงเวลาทีต้่อง รายการ/จํานวน (หน่วย) หน่วยงาน วิธีจดัหา กําหนดส่งมอบ หมายเหตุ
เร่ิมจดัหา เจา้ของเงิน แผนงาน/งาน/ จํานวน ประเภท จํานวน หลังทําสัญญา

โครงการ (บาท) (บาท) (วัน)

101  พ.ค.56 - มิ.ย.56 โครงการอบรมคุณธรรม สํานักปลัด แผนงานบริหารทั่วไป 30,000  -  - ตกลงราคา 5
จริยธรรม   งานบริหารทั่วไป

102  พ.ค.56 - มิ.ย.56 โครงการเครือขา่ยเยาวชนต้านภัย สํานักปลัด แผนงานสร้างความ 30,000  -  - ตกลงราคา 5
ยาเสพติด เขม้แขง็ของชมุชน

แผนการจัดหาพสัดุ  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
ของเทศบาลตําบลบ้านโพธ์ิ  อําเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

แบบ ผด.2

(ลงช่ือ)..................................................เจ้าพนักงานพสัดุ       (ลงช่ือ).......................................................หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ       (ลงช่ือ)..............................................................
        (นางอัจฉรา    ทวีก่อเกียรติกลุ)                                        (นางณฐพร   วิโรจน์วงษ์ชัย)                                                (นางสาวธนพรรณ   นาคมะเริง)
                                                                                                                                                         ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัตหิน้าที่ปลัดเทศบาล
                                                                                                                                                               ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีต าบลบ้านโพธ์ิ



 -งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเขม็แขง็ฯ

103  พ.ค.56 - มิ.ย.56 โครงการรณรงค์ชมุชนลดอบุัติเหตุขบัขี่ สํานักปลัด แผนงานสร้างความ 30,000  -  - ตกลงราคา 5
ปลอดภัย เขม้แขง็ของชมุชน

 -งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเขม็แขง็ฯ

ลําดับ ช่วงเวลาทีต้่อง รายการ/จํานวน (หน่วย) หน่วยงาน วิธีจดัหา กําหนดส่งมอบ หมายเหตุ
เร่ิมจดัหา เจา้ของเงิน แผนงาน/งาน/ จํานวน ประเภท จํานวน หลังทําสัญญา

โครงการ (บาท) (บาท) (วัน)

104  พ.ค.56 - ม.ิย.56 โครงการพฒันาเพิม่ศักยภาพของผู้บริหาร, สํานักปลัด แผนงานสร้างความ 300,000  -  - ตกลงราคา 5
สมาชิก อบต. ผู้นําหมู่บ้านและประชาชน เขม้แขง็ของชมุชน สอบราคา
เพือ่พฒันาการทํางานแบบมีส่วนร่วม  -งานส่งเสริมและสนับ

สนุนความเขม็แขง็ฯ

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

แผนการจัดหาพสัดุ  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
ของเทศบาลตําบลบ้านโพธ์ิ  อําเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

แบบ ผด.2

(ลงช่ือ)..................................................เจ้าพนักงานพสัดุ       (ลงช่ือ).......................................................หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ       (ลงช่ือ)..............................................................
        (นางอัจฉรา    ทวีก่อเกียรติกลุ)                                        (นางณฐพร   วิโรจน์วงษ์ชัย)                                                (นางสาวธนพรรณ   นาคมะเริง)
                                                                                                                                                         ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัตหิน้าที่ปลัดเทศบาล
                                                                                                                                                               ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีต าบลบ้านโพธ์ิ



105  พ.ค.56 - ม.ิย.56 โครงการพฒันาเพิ่มศักยภาพของผู้นํา สํานักปลัด แผนงานสร้างความ 200,000  -  - ตกลงราคา 5
หมูบ่้านและประชาชนเพื่อพฒันาการ เขม้แขง็ของชมุชน
ทํางานแบบมีส่วนร่วม  -งานส่งเสริมและสนับ

สนุนความเขม็แขง็ฯ
106  พ.ค.56 - ม.ิย.56 โครงการกฬีาท้องถิน่สัมพนัธ์ กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 20,000  -  - ตกลงราคา 5

ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก  -งานระดับกอ่นวัย

เรียนประถมศึกษา

ลําดับ ช่วงเวลาทีต้่อง รายการ/จํานวน (หน่วย) หน่วยงาน วิธีจดัหา กําหนดส่งมอบ หมายเหตุ
เร่ิมจดัหา เจา้ของเงิน แผนงาน/งาน/ จํานวน ประเภท จํานวน หลังทําสัญญา

โครงการ (บาท) (บาท) (วัน)

107  พ.ค.56 - ม.ิย.56 โครงการแขง่ขนัทักษะทางวิชาการ กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 5,000  -  - ตกลงราคา 5
 -งานระดับกอ่นวัย

เรียนประถมศึกษา

108  พ.ค.56 - มิ.ย.56 ค่าใชจ้่ายในการส่งนักกฬีาเขา้ร่วม กองการศึกษา แผนงานการศาสนา 40,000  -  - ตกลงราคา 5

แผนการจัดหาพสัดุ  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
ของเทศบาลตําบลบ้านโพธ์ิ  อําเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

แบบ ผด.2

(ลงช่ือ)..................................................เจ้าพนักงานพสัดุ       (ลงช่ือ).......................................................หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ       (ลงช่ือ)..............................................................
        (นางอัจฉรา    ทวีก่อเกียรติกลุ)                                        (นางณฐพร   วิโรจน์วงษ์ชัย)                                                (นางสาวธนพรรณ   นาคมะเริง)
                                                                                                                                                         ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัตหิน้าที่ปลัดเทศบาล
                                                                                                                                                               ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีต าบลบ้านโพธ์ิ



การแขง่ขนักฬีา  - งานกฬีาและ

นันทนาการ
109  พ.ค.56 - ส.ค.56 โครงการป้องกนัโรคอหิวาห์ในสัตว์ปีก กองสาธารณสุข แผนงานสาธารณสุข 25,000  -  - ตกลงราคา 5

 -งานบริการ
สาธารณสุขฯ

110  มิ.ย.56 - ก.ค.56 ค่าจ้างที่ปรึกษาประเมินความพงึพอใจ สํานักปลัด แผนงานบริหารทั่วไป 20,000  -  - ตกลงราคา 5
ของประชาชนที่มีต่อคุณภาพการให้   งานบริหารทั่วไป
บริการของ อบต.บ้านโพธ์ิ

ลําดับ ช่วงเวลาทีต้่อง รายการ/จํานวน (หน่วย) หน่วยงาน วิธีจดัหา กําหนดส่งมอบ หมายเหตุ
เร่ิมจดัหา เจา้ของเงิน แผนงาน/งาน/ จํานวน ประเภท จํานวน หลังทําสัญญา

โครงการ (บาท) (บาท) (วัน)

111  มิ.ย.56 - ก.ย.56 โครงการมอบรางวัลให้กบัผู้เสียภาษี กองคลัง แผนงานบริหารงานทั่วไป 25,000  -  - ตกลงราคา 5
และค่าธรรมเนียม  - งานบริหารงานคลัง

112  มิ.ย.56 - ส.ค.56 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต กองช่าง แผนงานอตุสาหกรรม 695,900  -  - สอบราคา 30
เสริมเหล็ก ซอยมะค่าร่วมใจ หมูท่ี่ 6 และการโยธา

แผนการจัดหาพสัดุ  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
ของเทศบาลตําบลบ้านโพธ์ิ  อําเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

(ลงช่ือ)..................................................เจ้าพนักงานพสัดุ       (ลงช่ือ).......................................................หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ       (ลงช่ือ)..............................................................
        (นางอัจฉรา    ทวีก่อเกียรติกลุ)                                        (นางณฐพร   วิโรจน์วงษ์ชัย)                                                (นางสาวธนพรรณ   นาคมะเริง)
                                                                                                                                                         ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัตหิน้าที่ปลัดเทศบาล
                                                                                                                                                               ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีต าบลบ้านโพธ์ิ

แบบ ผด.2



ต.บ้านโพธ์ิ  -งานกอ่สร้างโครงสร้าง
  พื้นฐาน

113  มิ.ย.56 - ส.ค.56 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม กองชา่ง แผนงานอตุสาหกรรม 222,400  -  - สอบราคา 30
เหล็ก ซอยแสนเมืองไทรทอง หมูท่ี่ 7 และการโยธา
บ้านแสนเมือง  ต.บ้านโพธ์ิ  -งานกอ่สร้างโครงสร้าง

  พื้นฐาน

ลําดับ ช่วงเวลาทีต้่อง รายการ/จํานวน (หน่วย) หน่วยงาน วิธีจดัหา กําหนดส่งมอบ หมายเหตุ
เร่ิมจดัหา เจา้ของเงิน แผนงาน/งาน/ จํานวน ประเภท จํานวน หลังทําสัญญา

โครงการ (บาท) (บาท) (วัน)

114  มิ.ย.56 - ส.ค.56 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม กองชา่ง แผนงานอตุสาหกรรม 986,800  -  - สอบราคา 30
ถนนแสนเมือง-บ้านยุ้ง หมู่ที ่7 และการโยธา
ต.บ้านโพธ์ิ  -งานกอ่สร้างโครงสร้าง

  พื้นฐาน

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

แผนการจัดหาพสัดุ  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
ของเทศบาลตําบลบ้านโพธ์ิ  อําเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

(ลงช่ือ)..................................................เจ้าพนักงานพสัดุ       (ลงช่ือ).......................................................หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ       (ลงช่ือ)..............................................................
        (นางอัจฉรา    ทวีก่อเกียรติกลุ)                                        (นางณฐพร   วิโรจน์วงษ์ชัย)                                                (นางสาวธนพรรณ   นาคมะเริง)
                                                                                                                                                    ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัตหิน้าที่ปลัดเทศบาล
                                                                                                                                                               ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีต าบลบ้านโพธ์ิ

แบบ ผด.2



115  มิ.ย.56 - ส.ค.56 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม กองชา่ง แผนงานอตุสาหกรรม 473,000  -  - สอบราคา 30
เหล็กซอย  ศาลา บ้านแสนเมือง หมู่ที ่7 และการโยธา
ต.บ้านโพธ์ิ  -งานกอ่สร้างโครงสร้าง

  พื้นฐาน
116  มิ.ย.56 - ส.ค.56 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม กองชา่ง แผนงานอตุสาหกรรม 126,000  -  - สอบราคา 30

เหล็ก ซอยยายจาก บ้านแสนเมืองหมู่ที ่7 และการโยธา
ต.บ้านโพธ์ิ  -งานกอ่สร้างโครงสร้าง

  พื้นฐาน

ลําดับ ช่วงเวลาทีต้่อง รายการ/จํานวน (หน่วย) หน่วยงาน วิธีจดัหา กําหนดส่งมอบ หมายเหตุ
เร่ิมจดัหา เจา้ของเงิน แผนงาน/งาน/ จํานวน ประเภท จํานวน หลังทําสัญญา

โครงการ (บาท) (บาท) (วัน)

117  มิ.ย.56 - ส.ค.56 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม กองชา่ง แผนงานอตุสาหกรรม 551,000  -  - สอบราคา 30
เหล็ก ศาลากลางบ้าน - บ้านนายแฉล้ม และการโยธา
บ้านหนองบัว หมูท่ี่ 8 ต.บ้านโพธ์ิ  -งานกอ่สร้างโครงสร้าง

  พื้นฐาน

แผนการจัดหาพสัดุ  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
ของเทศบาลตําบลบ้านโพธ์ิ  อําเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

แบบ ผด.2

(ลงช่ือ)..................................................เจ้าพนักงานพสัดุ       (ลงช่ือ).......................................................หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ       (ลงช่ือ)..............................................................
        (นางอัจฉรา    ทวีก่อเกียรติกลุ)                                        (นางณฐพร   วิโรจน์วงษ์ชัย)                                                (นางสาวธนพรรณ   นาคมะเริง)
                                                                                                                                                         ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัตหิน้าที่ปลัดเทศบาล
                                                                                                                                                               ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีต าบลบ้านโพธ์ิ



118  มิ.ย.56 - ส.ค.56 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม กองชา่ง แผนงานอตุสาหกรรม 117,000  -  - สอบราคา 30
เหล็ก ซอยประทุมบูรพา 15 และการโยธา
บ้านหนองบัว หมูท่ี่ 8 ต.บ้านโพธ์ิ  -งานกอ่สร้างโครงสร้าง

  พื้นฐาน
119  มิ.ย.56 - ส.ค.56 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม กองชา่ง แผนงานอตุสาหกรรม 855,600  -  - สอบราคา 30

เหล็ก ซอยบัวขาว บ้านหนองบัว หมูท่ี่ 8 และการโยธา
 ต.บ้านโพธ์ิ  -งานกอ่สร้างโครงสร้าง

  พื้นฐาน

ลําดับ ช่วงเวลาทีต้่อง รายการ/จํานวน (หน่วย) หน่วยงาน วิธีจดัหา กําหนดส่งมอบ หมายเหตุ
เร่ิมจดัหา เจา้ของเงิน แผนงาน/งาน/ จํานวน ประเภท จํานวน หลังทําสัญญา

โครงการ (บาท) (บาท) (วัน)

120  มิ.ย.56 - ส.ค.56 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม กองชา่ง แผนงานอตุสาหกรรม 331,000  -  - สอบราคา 30
เหล็ก ซอยบ้านนายต๋ี บ้านมะค่าพฒันา และการโยธา
หมูท่ี่ 10 ต.บ้านโพธ์ิ  -งานกอ่สร้างโครงสร้าง

  พื้นฐาน

แผนการจัดหาพสัดุ  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
ของเทศบาลตําบลบ้านโพธ์ิ  อําเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

(ลงช่ือ)..................................................เจ้าพนักงานพสัดุ       (ลงช่ือ).......................................................หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ       (ลงช่ือ)..............................................................
        (นางอัจฉรา    ทวีก่อเกียรติกลุ)                                        (นางณฐพร   วิโรจน์วงษ์ชัย)                                                (นางสาวธนพรรณ   นาคมะเริง)
                                                                                                                                                         ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัตหิน้าที่ปลัดเทศบาล
                                                                                                                                                               ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีต าบลบ้านโพธ์ิ

แบบ ผด.2



121  มิ.ย.56 - ส.ค.56 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม กองชา่ง แผนงานอตุสาหกรรม 1,365,000  -  - สอบราคา 45
เหล็ก ซอย 10(บายพาส) บ้านมะค่าพฒันา และการโยธา
หมูท่ี่ 10 ต.บ้านโพธ์ิ  -งานกอ่สร้างโครงสร้าง

  พื้นฐาน
122  มิ.ย.56 - ก.ค.56 โครงการวันเขา้พรรษา กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 5,000  -  - ตกลงราคา 5

 -งานระดับกอ่นวัย  

เรียนประถมศึกษา

ลําดับ ช่วงเวลาทีต้่อง รายการ/จํานวน (หน่วย) หน่วยงาน วิธีจดัหา กําหนดส่งมอบ หมายเหตุ
เร่ิมจดัหา เจา้ของเงิน แผนงาน/งาน/ จํานวน ประเภท จํานวน หลังทําสัญญา

โครงการ (บาท) (บาท) (วัน)

123  ส.ค.56 โครงการปลูกต้นไม้ถวายราชินี 80 พรรษา สํานักปลัด แผนงานสร้างความ 40,000  -  - ตกลงราคา 5
เขม้แขง็ของชมุชน
 -งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเขม็แขง็ฯ

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

แผนการจัดหาพสัดุ  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
ของเทศบาลตําบลบ้านโพธ์ิ  อําเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

(ลงช่ือ)..................................................เจ้าพนักงานพสัดุ       (ลงช่ือ).......................................................หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ       (ลงช่ือ)..............................................................
        (นางอัจฉรา    ทวีก่อเกียรติกลุ)                                        (นางณฐพร   วิโรจน์วงษ์ชัย)                                                (นางสาวธนพรรณ   นาคมะเริง)
                                                                                                                                                         ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัตหิน้าที่ปลัดเทศบาล
                                                                                                                                                               ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีต าบลบ้านโพธ์ิ

แบบ ผด.2



124  ส.ค.56 โครงการจัดกจิกรรมงานเทิดพระเกยีรติ กองการศึกษา แผนงานการศาสนา 100,000  -  - ตกลงราคา 5

และถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้า  - งานศาสนาและ

พระบรมราชนิีนาถ 12 สิงหามหาราชนิี วัฒนธรรมท้องถิ่น

(ลงช่ือ)..................................................เจ้าพนักงานพสัดุ       (ลงช่ือ).......................................................หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ       (ลงช่ือ)..............................................................
        (นางอัจฉรา    ทวีก่อเกียรติกลุ)                                        (นางณฐพร   วิโรจน์วงษ์ชัย)                                                (นางสาวธนพรรณ   นาคมะเริง)
                                                                                                                                                         ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัตหิน้าที่ปลัดเทศบาล
                                                                                                                                                               ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีต าบลบ้านโพธ์ิ














































































