
ล าดับ ช่วงเวลาทีต้่อง รายการ/จ านวน (หน่วย) หน่วยงาน วิธีจดัหา ก าหนดส่งมอบ หมายเหตุ
เร่ิมจดัหา เจา้ของเงิน แผนงาน/งาน/ จ านวน ประเภท จ านวน หลังท าสัญญา

โครงการ (บาท) (บาท) (วัน)

1  ต.ค.56 - ก.ย.57 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ ส านักปลัด แผนงานบริหารทั่วไป 100,000  -  - ตกลงราคา 5 ขออนุมัติจดัหา

  งานบริหารทั่วไป ตามความจ าเป็น

ตลอดปี

2  ต.ค.56 - ก.ย.57 รายจ่ายเกีย่วกบัการรับรองพธีิการ ส านักปลัด แผนงานบริหารทั่วไป 30,000  -  - ตกลงราคา 5 ขออนุมัติจดัหา

  งานบริหารทั่วไป ตามความจ าเป็น

ตลอดปี

3  ต.ค.56 - ก.ย.57 ค่าของขวัญ ของรางวัลและเงินรางวัล ส านักปลัด แผนงานบริหารทั่วไป 10,000  -  - ตกลงราคา 5 ขออนุมัติจดัหา

  งานบริหารทั่วไป ตามความจ าเป็น

ตลอดปี

4  ต.ค.56 - ก.ย.57 ค่าพวงมาลัยชอ่ดอกไม้ กระเชา้ดอกไม้ ส านักปลัด แผนงานบริหารทั่วไป 10,000  -  - ตกลงราคา 5 ขออนุมัติจดัหา

  งานบริหารทั่วไป ตามความจ าเป็น

ตลอดปี

(ลงชือ่)                                          เจ้าพนักงานพสัดุ (ลงชือ่)                                                      หัวหน้าเจ้าหน้าที่พสัดุ
           (นางอจัฉรา ทวีกอ่เกยีรติกลุ )                      (นางณฐพร  วิโรจน์วงษช์ยั)
(ลงชือ่)                                         ปลัดเทศบาลต าบลบ้านโพธ์ิ (ลงชือ่)                                                นายกเทศมนตรีต าบลบ้านโพธ์ิ
         (นางสาวธนพรรณ  นาคมะเริง)                    (นายชยัศิริ  ศิริรุ่งสกลุวงศ์)

แผนการจัดหาพสัดุ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ของเทศบาลต าบลบ้านโพธ์ิ  อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

แบบ ผด.2



ล าดับ ช่วงเวลาทีต้่อง รายการ/จ านวน (หน่วย) หน่วยงาน วิธีจดัหา ก าหนดส่งมอบ หมายเหตุ
เร่ิมจดัหา เจา้ของเงิน แผนงาน/งาน/ จ านวน ประเภท จ านวน หลังท าสัญญา

โครงการ (บาท) (บาท) (วัน)

5  ต.ค.56 - ก.ย.57 ค่าใชจ้่ายในการเลือกต้ัง ส านักปลัด แผนงานบริหารทั่วไป 200,000  -  - ตกลงราคา 5 ขออนุมัติจดัหา

  งานบริหารทั่วไป ตามความจ าเป็น

ตลอดปี

6  ต.ค.56 - ก.ย.57 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม ส านักปลัด แผนงานบริหารทั่วไป 100,000  -  - ตกลงราคา 5 ขออนุมัติจดัหา

  งานบริหารทั่วไป ตามความจ าเป็น

ตลอดปี

7  ต.ค.56 - ก.ย.57 ค่าวัสดุส านักงาน ส านักปลัด แผนงานบริหารทั่วไป 100,000  -  - ตกลงราคา 5 ขออนุมัติจดัหา

  งานบริหารทั่วไป ตามความจ าเป็น
ตลอดปี

8  ต.ค.56 - ก.ย.57 ค่าวัสดุไฟฟา้และวิทยุ ส านักปลัด แผนงานบริหารทั่วไป 30,000  -  - ตกลงราคา 5 ขออนุมัติจดัหา

  งานบริหารทั่วไป ตามความจ าเป็น

ตลอดปี

(ลงชือ่)                                          เจ้าพนักงานพสัดุ (ลงชือ่)                                                      หัวหน้าเจ้าหน้าที่พสัดุ
           (นางอจัฉรา ทวีกอ่เกยีรติกลุ )                      (นางณฐพร  วิโรจน์วงษช์ยั)
(ลงชือ่)                                         ปลัดเทศบาลต าบลบ้านโพธ์ิ (ลงชือ่)                                                นายกเทศมนตรีต าบลบ้านโพธ์ิ
         (นางสาวธนพรรณ  นาคมะเริง)                    (นายชยัศิริ  ศิริรุ่งสกลุวงศ์)

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

แผนการจัดหาพสัดุ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ของเทศบาลต าบลบ้านโพธ์ิ  อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

แบบ ผด.2



ล าดับ ช่วงเวลาทีต้่อง รายการ/จ านวน (หน่วย) หน่วยงาน วิธีจดัหา ก าหนดส่งมอบ หมายเหตุ
เร่ิมจดัหา เจา้ของเงิน แผนงาน/งาน/ จ านวน ประเภท จ านวน หลังท าสัญญา

โครงการ (บาท) (บาท) (วัน)

9  ต.ค.56 - ก.ย.57 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ส านักปลัด แผนงานบริหารทั่วไป 50,000  -  - ตกลงราคา 5 ขออนุมัติจดัหา

  งานบริหารทั่วไป ตามความจ าเป็น

ตลอดปี

10  ต.ค.56 - ก.ย.57 ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ส านักปลัด แผนงานบริหารทั่วไป 100,000  -  - ตกลงราคา 5 ขออนุมัติจดัหา

  งานบริหารทั่วไป ตามความจ าเป็น

ตลอดปี

11  ต.ค.56 - ก.ย.57 ค่าวัสดุเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน ส านักปลัด แผนงานบริหารทั่วไป 300,000  -  - ตกลงราคา 5 ขออนุมัติจดัหา

  งานบริหารทั่วไป ตามความจ าเป็น

ตลอดปี

12  ต.ค.56 - ก.ย.57 ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ส านักปลัด แผนงานบริหารทั่วไป 20,000  -  - ตกลงราคา 5 ขออนุมัติจดัหา

  งานบริหารทั่วไป ตามความจ าเป็น

ตลอดปี

(ลงชือ่)                                          เจ้าพนักงานพสัดุ (ลงชือ่)                                                      หัวหน้าเจ้าหน้าที่พสัดุ
           (นางอจัฉรา ทวีกอ่เกยีรติกลุ )                      (นางณฐพร  วิโรจน์วงษช์ยั)
(ลงชือ่)                                         ปลัดเทศบาลต าบลบ้านโพธ์ิ (ลงชือ่)                                                นายกเทศมนตรีต าบลบ้านโพธ์ิ
         (นางสาวธนพรรณ  นาคมะเริง)                    (นายชยัศิริ  ศิริรุ่งสกลุวงศ์)

แผนการจัดหาพสัดุ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ของเทศบาลต าบลบ้านโพธ์ิ  อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

แบบ ผด.2



ล าดับ ช่วงเวลาทีต้่อง รายการ/จ านวน (หน่วย) หน่วยงาน วิธีจดัหา ก าหนดส่งมอบ หมายเหตุ
เร่ิมจดัหา เจา้ของเงิน แผนงาน/งาน/ จ านวน ประเภท จ านวน หลังท าสัญญา

โครงการ (บาท) (บาท) (วัน)

13  ต.ค.56 - ก.ย.57 ค่าวัสดุคอมพวิเตอร์ ส านักปลัด แผนงานบริหารทั่วไป 100,000  -  - ตกลงราคา 5 ขออนุมัติจดัหา

  งานบริหารทั่วไป ตามความจ าเป็น

ตลอดปี

14  ต.ค.56 - ก.ย.57 ค่าวัสดุเคร่ืองดับเพลิง ส านักปลัด แผนงานบริหารทั่วไป 20,000  -  - ตกลงราคา 5 ขออนุมัติจดัหา

  งานบริหารทั่วไป ตามความจ าเป็น

ตลอดปี

15  ต.ค.56 - ก.ย.57 ค่าวัสดุอื่น ๆ ส านักปลัด แผนงานบริหารทั่วไป 10,000  -  - ตกลงราคา 5 ขออนุมัติจดัหา

  งานบริหารทั่วไป ตามความจ าเป็น

ตลอดปี

16  ต.ค.56 - ก.ย.57 โครงการถนนคนเดิน ไนท์ชมุชน ส านักปลัด แผนงานสร้างความ 100,000  -  - ตกลงราคา 5 ขออนุมัติจดัหา

ต าบลบ้านโพธ์ิ เขม้แขง็ของชมุชน ตามความจ าเป็น

 -งานส่งเสริมและสนับ ตลอดปี

สนุนความเขม้แขง็ฯ

(ลงชือ่)                                          เจ้าพนักงานพสัดุ (ลงชือ่)                                                      หัวหน้าเจ้าหน้าที่พสัดุ
           (นางอจัฉรา ทวีกอ่เกยีรติกลุ )                      (นางณฐพร  วิโรจน์วงษช์ยั)
(ลงชือ่)                                         ปลัดเทศบาลต าบลบ้านโพธ์ิ (ลงชือ่)                                                นายกเทศมนตรีต าบลบ้านโพธ์ิ
         (นางสาวธนพรรณ  นาคมะเริง)                    (นายชยัศิริ  ศิริรุ่งสกลุวงศ์)

แผนการจัดหาพสัดุ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ของเทศบาลต าบลบ้านโพธ์ิ  อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

แบบ ผด.2



ล าดับ ช่วงเวลาทีต้่อง รายการ/จ านวน (หน่วย) หน่วยงาน วิธีจดัหา ก าหนดส่งมอบ หมายเหตุ
เร่ิมจดัหา เจา้ของเงิน แผนงาน/งาน/ จ านวน ประเภท จ านวน หลังท าสัญญา

โครงการ (บาท) (บาท) (วัน)

17   ต.ค.56 - ก.ย.57 รายจ่ายให้ได้มาซ่ึงบริการ กองคลัง แผนงานบริหารงานทั่วไป 100,000  -  - ตกลงราคา 5 ขออนุมัติจดัหา

 - งานบริหารงานคลัง ตามความจ าเป็น

ตลอดปี

18   ต.ค.56-ก.ย.57 รายจ่ายเกีย่วกบัการรับรองพธีิการ กองคลัง แผนงานบริหารงานทั่วไป 10,000  -  - ตกลงราคา 5 ขออนุมัติจดัหา

 - งานบริหารงานคลัง ตามความจ าเป็น

ตลอดปี

19   ต.ค.56-ก.ย.57 ค่าของขวัญ  ของรางวัลและเงินรางวัล กองคลัง แผนงานบริหารงานทั่วไป 10,000  -  - ตกลงราคา 5 ขออนุมัติจดัหา

 - งานบริหารงานคลัง ตามความจ าเป็น

ตลอดปี

20   ต.ค.56-ก.ย.57 ค่าพวงมาลัย  ชอ่ดอกไม้  กองคลัง แผนงานบริหารงานทั่วไป 10,000  -  - ตกลงราคา 5 ขออนุมัติจดัหา

กระเชา้ดอกไม้  - งานบริหารงานคลัง ตามความจ าเป็น

(ลงชือ่)                                          เจ้าพนักงานพสัดุ (ลงชือ่)                                                      หัวหน้าเจ้าหน้าที่พสัดุ
           (นางอจัฉรา ทวีกอ่เกยีรติกลุ )                      (นางณฐพร  วิโรจน์วงษช์ยั)
(ลงชือ่)                                         ปลัดเทศบาลต าบลบ้านโพธ์ิ (ลงชือ่)                                                นายกเทศมนตรีต าบลบ้านโพธ์ิ
         (นางสาวธนพรรณ  นาคมะเริง)                    (นายชยัศิริ  ศิริรุ่งสกลุวงศ์)

แผนการจัดหาพสัดุ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ของเทศบาลต าบลบ้านโพธ์ิ  อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

แบบ ผด.2



ล าดับ ช่วงเวลาทีต้่อง รายการ/จ านวน (หน่วย) หน่วยงาน วิธีจดัหา ก าหนดส่งมอบ หมายเหตุ
เร่ิมจดัหา เจา้ของเงิน แผนงาน/งาน/ จ านวน ประเภท จ านวน หลังท าสัญญา

โครงการ (บาท) (บาท) (วัน)

21   ต.ค.56-ก.ย.57 โครงการจัดเกบ็ภาษเีคล่ือนที่ กองคลัง แผนงานบริหารงานทั่วไป 20,000  -  - ตกลงราคา 5 ขออนุมัติจดัหา

 - งานบริหารงานคลัง ตามความจ าเป็น

ตลอดปี

22   ต.ค.56-ก.ย.57 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม กองคลัง แผนงานบริหารงานทั่วไป 30,000  -  - ตกลงราคา 5 ขออนุมัติจดัหา

 - งานบริหารงานคลัง ตามความจ าเป็น

ตลอดปี

23   ต.ค.56-ก.ย.57 ค่าวัสดุส านักงาน กองคลัง แผนงานบริหารงานทั่วไป 100,000  -  - ตกลงราคา 5 ขออนุมัติจดัหา

 - งานบริหารงานคลัง ตามความจ าเป็น

ตลอดปี

24   ต.ค.56-ก.ย.57 ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง กองคลัง แผนงานบริหารงานทั่วไป 20,000  -  - ตกลงราคา 5 ขออนุมัติจดัหา

 - งานบริหารงานคลัง ตามความจ าเป็น

ตลอดปี

(ลงชือ่)                                          เจ้าพนักงานพสัดุ (ลงชือ่)                                                      หัวหน้าเจ้าหน้าที่พสัดุ
           (นางอจัฉรา ทวีกอ่เกยีรติกลุ )                      (นางณฐพร  วิโรจน์วงษช์ยั)
(ลงชือ่)                                         ปลัดเทศบาลต าบลบ้านโพธ์ิ (ลงชือ่)                                                นายกเทศมนตรีต าบลบ้านโพธ์ิ
         (นางสาวธนพรรณ  นาคมะเริง)                    (นายชยัศิริ  ศิริรุ่งสกลุวงศ์)

แผนการจัดหาพสัดุ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ของเทศบาลต าบลบ้านโพธ์ิ  อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

แบบ ผด.2



ล าดับ ช่วงเวลาทีต้่อง รายการ/จ านวน (หน่วย) หน่วยงาน วิธีจดัหา ก าหนดส่งมอบ หมายเหตุ
เร่ิมจดัหา เจา้ของเงิน แผนงาน/งาน/ จ านวน ประเภท จ านวน หลังท าสัญญา

โครงการ (บาท) (บาท) (วัน)

25   ต.ค.56-ก.ย.57 วัสดุเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน กองคลัง แผนงานบริหารงานทั่วไป 60,000  -  - ตกลงราคา 5 ขออนุมัติจดัหา

 - งานบริหารงานคลัง ตามความจ าเป็น

ตลอดปี

26   ต.ค.56-ก.ย.57 ค่าวัสดุคอมพวิเตอร์ กองคลัง แผนงานบริหารงานทั่วไป 100,000  -  - ตกลงราคา 5 ขออนุมัติจดัหา

 - งานบริหารงานคลัง ตามความจ าเป็น

ตลอดปี

27   ต.ค.56-ก.ย.57 ค่าวัสดุอืน่ ๆ กองคลัง แผนงานบริหารงานทั่วไป 20,000  -  - ตกลงราคา 5 ขออนุมัติจดัหา

 - งานบริหารงานคลัง ตามความจ าเป็น

ตลอดปี

28   ต.ค.56-ก.ย.57 ค่าไปรษณีย์ กองคลัง แผนงานบริหารงานทั่วไป 50,000  -  - ตกลงราคา 5 ขออนุมัติจดัหา

 - งานบริหารงานทั่วไป ตามความจ าเป็น

ตลอดปี

(ลงชือ่)                                          เจ้าพนักงานพสัดุ (ลงชือ่)                                                      หัวหน้าเจ้าหน้าที่พสัดุ
           (นางอจัฉรา ทวีกอ่เกยีรติกลุ )                      (นางณฐพร  วิโรจน์วงษช์ยั)
(ลงชือ่)                                         ปลัดเทศบาลต าบลบ้านโพธ์ิ (ลงชือ่)                                                นายกเทศมนตรีต าบลบ้านโพธ์ิ
         (นางสาวธนพรรณ  นาคมะเริง)                    (นายชยัศิริ  ศิริรุ่งสกลุวงศ์)

แผนการจัดหาพสัดุ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ของเทศบาลต าบลบ้านโพธ์ิ  อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

แบบ ผด.2



ล าดับ ช่วงเวลาทีต้่อง รายการ/จ านวน (หน่วย) หน่วยงาน วิธีจดัหา ก าหนดส่งมอบ หมายเหตุ
เร่ิมจดัหา เจา้ของเงิน แผนงาน/งาน/ จ านวน ประเภท จ านวน หลังท าสัญญา

โครงการ (บาท) (บาท) (วัน)

29   ต.ค.56-ก.ย.57 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 50,000  -  - ตกลงราคา 5 ขออนุมัติจดัหา

  งานบริหารทัว่ไป ตามความจ าเป็น

เกี่ยวกบัการศึกษา ตลอดปี

30   ต.ค.56-ก.ย.57 รายจ่ายเกีย่วกบัการรับรองพธีิการ กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 20,000  -  - ตกลงราคา 5 ขออนุมัติจดัหา

      งานบริหารทัว่ไป ตามความจ าเป็น

เกี่ยวกบัการศึกษา ตลอดปี

31   ต.ค.56-ก.ย.57 ค่าของขวัญ ของรางวัลและเงินรางวัล กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 20,000  -  - ตกลงราคา 5 ขออนุมัติจดัหา

      งานบริหารทัว่ไป ตามความจ าเป็น

เกี่ยวกบัการศึกษา ตลอดปี

32   ต.ค.56-ก.ย.57 ค่าวัสดุส านักงาน กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 50,000  -  - ตกลงราคา 5 ขออนุมัติจดัหา

      งานบริหารทัว่ไป ตามความจ าเป็น

เกี่ยวกบัการศึกษา ตลอดปี

(ลงชือ่)                                          เจ้าพนักงานพสัดุ (ลงชือ่)                                                      หัวหน้าเจ้าหน้าที่พสัดุ
           (นางอจัฉรา ทวีกอ่เกยีรติกลุ )                      (นางณฐพร  วิโรจน์วงษช์ยั)
(ลงชือ่)                                         ปลัดเทศบาลต าบลบ้านโพธ์ิ (ลงชือ่)                                                นายกเทศมนตรีต าบลบ้านโพธ์ิ
         (นางสาวธนพรรณ  นาคมะเริง)                    (นายชยัศิริ  ศิริรุ่งสกลุวงศ์)

แผนการจัดหาพสัดุ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ของเทศบาลต าบลบ้านโพธ์ิ  อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

แบบ ผด.2



ล าดับ ช่วงเวลาทีต้่อง รายการ/จ านวน (หน่วย) หน่วยงาน วิธีจดัหา ก าหนดส่งมอบ หมายเหตุ
เร่ิมจดัหา เจา้ของเงิน แผนงาน/งาน/ จ านวน ประเภท จ านวน หลังท าสัญญา

โครงการ (บาท) (บาท) (วัน)

33   ต.ค.56-ก.ย.57 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 20,000  -  - ตกลงราคา 5 ขออนุมัติจดัหา

      งานบริหารทัว่ไป ตามความจ าเป็น

เกี่ยวกบัการศึกษา ตลอดปี

34   ต.ค.56-ก.ย.57 ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 10,000  -  - ตกลงราคา 5 ขออนุมัติจดัหา

      งานบริหารทัว่ไป ตามความจ าเป็น

เกี่ยวกบัการศึกษา ตลอดปี

35   ต.ค.56-ก.ย.57 ค่าวัสดุคอมพวิเตอร์ กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 20,000  -  - ตกลงราคา 5 ขออนุมัติจดัหา

      งานบริหารทัว่ไป ตามความจ าเป็น

เกี่ยวกบัการศึกษา ตลอดปี

36   ต.ค.56-ก.ย.57 ค่าวัสดุอืน่ ๆ กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 10,000  -  - ตกลงราคา 5 ขออนุมัติจดัหา

      งานบริหารทัว่ไป ตามความจ าเป็น

เกี่ยวกบัการศึกษา ตลอดปี

(ลงชือ่)                                          เจ้าพนักงานพสัดุ (ลงชือ่)                                                      หัวหน้าเจ้าหน้าที่พสัดุ
           (นางอจัฉรา ทวีกอ่เกยีรติกลุ )                      (นางณฐพร  วิโรจน์วงษช์ยั)
(ลงชือ่)                                         ปลัดเทศบาลต าบลบ้านโพธ์ิ (ลงชือ่)                                                นายกเทศมนตรีต าบลบ้านโพธ์ิ
         (นางสาวธนพรรณ  นาคมะเริง)                    (นายชยัศิริ  ศิริรุ่งสกลุวงศ์)

แผนการจัดหาพสัดุ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ของเทศบาลต าบลบ้านโพธ์ิ  อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

แบบ ผด.2



ล าดับ ช่วงเวลาทีต้่อง รายการ/จ านวน (หน่วย) หน่วยงาน วิธีจดัหา ก าหนดส่งมอบ หมายเหตุ
เร่ิมจดัหา เจา้ของเงิน แผนงาน/งาน/ จ านวน ประเภท จ านวน หลังท าสัญญา

โครงการ (บาท) (บาท) (วัน)

37   ต.ค.56-ก.ย.57 ค่าอาหารเสริม(นม) กองการศึกษา แผนงานการศาสนา 1,500,000  -  - วิธีกรณี 5 ขออนุมัติจดัหา

 - งานศาสนาและ พเิศษ ตามความจ าเป็น

วัฒนธรรมท้องถิ่น ตลอดปี

38   ต.ค.56-ก.ย.57 ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน กองการศึกษา แผนงานการศาสนา 450,000  -  - ตกลงราคา 5 ขออนุมัติจดัหา

 - งานศาสนาและ ตามความจ าเป็น

วัฒนธรรมท้องถิ่น ตลอดปี

39   ต.ค.56-ก.ย.57 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ กองสาธารณสุขฯ แผนงานสาธารณสุข 10,000  -  - ตกลงราคา 5 ขออนุมัติจดัหา

 -งานบริหารทัว่ไป ตามความจ าเป็น

เกี่ยวกบัสาธารณสุข ตลอดปี

40   ต.ค.56-ก.ย.57 โครงการป้องกนัโรคไขเ้ลือดออก กองสาธารณสุขฯ แผนงานสาธารณสุข 300,000  -  - ตกลงราคา 5 ขออนุมัติจดัหา

 -งานบริหารทัว่ไป ตามความจ าเป็น

เกี่ยวกบัสาธารณสุข ตลอดปี

(ลงชือ่)                                          เจ้าพนักงานพสัดุ (ลงชือ่)                                                      หัวหน้าเจ้าหน้าที่พสัดุ
           (นางอจัฉรา ทวีกอ่เกยีรติกลุ )                      (นางณฐพร  วิโรจน์วงษช์ยั)
(ลงชือ่)                                         ปลัดเทศบาลต าบลบ้านโพธ์ิ (ลงชือ่)                                                นายกเทศมนตรีต าบลบ้านโพธ์ิ
         (นางสาวธนพรรณ  นาคมะเริง)                    (นายชยัศิริ  ศิริรุ่งสกลุวงศ์)

แผนการจัดหาพสัดุ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ของเทศบาลต าบลบ้านโพธ์ิ  อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

แบบ ผด.2



ล าดับ ช่วงเวลาทีต้่อง รายการ/จ านวน (หน่วย) หน่วยงาน วิธีจดัหา ก าหนดส่งมอบ หมายเหตุ
เร่ิมจดัหา เจา้ของเงิน แผนงาน/งาน/ จ านวน ประเภท จ านวน หลังท าสัญญา

โครงการ (บาท) (บาท) (วัน)

41   ต.ค.56-ก.ย.57 โครงการป้องกนัโรคพษิสุนัขบ้า กองสาธารณสุขฯ แผนงานสาธารณสุข 60,000  -  - ตกลงราคา 5 ขออนุมัติจดัหา

 -งานบริหารทัว่ไป ตามความจ าเป็น

เกี่ยวกบัสาธารณสุข ตลอดปี

42   ต.ค.56-ก.ย.57 โครงการป้องกนัโรคอหิวาห์ในสัตว์ปีก กองสาธารณสุขฯ แผนงานสาธารณสุข 25,000  -  - ตกลงราคา 5 ขออนุมัติจดัหา

 -งานบริหารทัว่ไป ตามความจ าเป็น

เกี่ยวกบัสาธารณสุข ตลอดปี

43   ต.ค.56-ก.ย.57 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม กองสาธารณสุขฯ แผนงานสาธารณสุข 10,000  -  - ตกลงราคา 5 ขออนุมัติจดัหา

เพือ่จา่ยเป็นค่าบ ารุงและซ่อมแซม  -งานบริหารทัว่ไป ตามความจ าเป็น

ครุภัณฑ์ เช่น ซ่อมแซมรถยนต์ เกี่ยวกบัสาธารณสุข ตลอดปี

เคร่ืองคอมพวิเตอร์

44   ต.ค.56-ก.ย.57 ค่าวัสดุส านักงาน กองสาธารณสุขฯ แผนงานสาธารณสุข 10,000  -  - ตกลงราคา 5 ขออนุมัติจดัหา

 -งานบริหารทัว่ไป ตามความจ าเป็น

เกี่ยวกบัสาธารณสุข ตลอดปี

(ลงชือ่)                                          เจ้าพนักงานพสัดุ (ลงชือ่)                                                      หัวหน้าเจ้าหน้าที่พสัดุ
           (นางอจัฉรา ทวีกอ่เกยีรติกลุ )                      (นางณฐพร  วิโรจน์วงษช์ยั)
(ลงชือ่)                                         ปลัดเทศบาลต าบลบ้านโพธ์ิ (ลงชือ่)                                                นายกเทศมนตรีต าบลบ้านโพธ์ิ
         (นางสาวธนพรรณ  นาคมะเริง)                    (นายชยัศิริ  ศิริรุ่งสกลุวงศ์)

แผนการจัดหาพสัดุ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ของเทศบาลต าบลบ้านโพธ์ิ  อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

แบบ ผด.2



ล าดับ ช่วงเวลาทีต้่อง รายการ/จ านวน (หน่วย) หน่วยงาน วิธีจดัหา ก าหนดส่งมอบ หมายเหตุ
เร่ิมจดัหา เจา้ของเงิน แผนงาน/งาน/ จ านวน ประเภท จ านวน หลังท าสัญญา

โครงการ (บาท) (บาท) (วัน)

45   ต.ค.56-ก.ย.57 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว กองสาธารณสุขฯ แผนงานสาธารณสุข 10,000  -  - ตกลงราคา 5 ขออนุมัติจดัหา

 -งานบริหารทัว่ไป ตามความจ าเป็น

เกี่ยวกบัสาธารณสุข ตลอดปี

46   ต.ค.56-ก.ย.57 ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ กองสาธารณสุขฯ แผนงานสาธารณสุข 10,000  -  - ตกลงราคา 5 ขออนุมัติจดัหา

 -งานบริหารทัว่ไป ตามความจ าเป็น

เกี่ยวกบัสาธารณสุข ตลอดปี

47   ต.ค.56-ก.ย.57 ค่าวัสดุคอมพวิเตอร์ กองสาธารณสุขฯ แผนงานสาธารณสุข 20,000  -  - ตกลงราคา 5 ขออนุมัติจดัหา

 -งานบริหารทัว่ไป ตามความจ าเป็น

เกี่ยวกบัสาธารณสุข ตลอดปี

48   ต.ค.56-ก.ย.57 รายจ่ายให้ได้มาซ่ึงบริการ กองสาธารณสุขฯ แผนงานสาธารณสุข 30,000  -  - ตกลงราคา 5 ขออนุมัติจดัหา

 -งานก าจดัขยะ ตามความจ าเป็น

มูลฝอยและส่ิงปฏิกลู ตลอดปี

(ลงชือ่)                                          เจ้าพนักงานพสัดุ (ลงชือ่)                                                      หัวหน้าเจ้าหน้าที่พสัดุ
           (นางอจัฉรา ทวีกอ่เกยีรติกลุ )                      (นางณฐพร  วิโรจน์วงษช์ยั)
(ลงชือ่)                                         ปลัดเทศบาลต าบลบ้านโพธ์ิ (ลงชือ่)                                                นายกเทศมนตรีต าบลบ้านโพธ์ิ
         (นางสาวธนพรรณ  นาคมะเริง)                    (นายชยัศิริ  ศิริรุ่งสกลุวงศ์)

แผนการจัดหาพสัดุ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ของเทศบาลต าบลบ้านโพธ์ิ  อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

แบบ ผด.2



ล าดับ ช่วงเวลาทีต้่อง รายการ/จ านวน (หน่วย) หน่วยงาน วิธีจดัหา ก าหนดส่งมอบ หมายเหตุ
เร่ิมจดัหา เจา้ของเงิน แผนงาน/งาน/ จ านวน ประเภท จ านวน หลังท าสัญญา

โครงการ (บาท) (บาท) (วัน)

49   ต.ค.56-ก.ย.57 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม กองสาธารณสุขฯ แผนงานสาธารณสุข 90,000  -  - ตกลงราคา 5 ขออนุมัติจดัหา

 -งานก าจดัขยะ ตามความจ าเป็น

มูลฝอยและส่ิงปฏิกลู ตลอดปี

50   ต.ค.56-ก.ย.57 ค่าวัสดุส านักงาน กองสาธารณสุขฯ แผนงานสาธารณสุข 20,000  -  - ตกลงราคา 5 ขออนุมัติจดัหา

 -งานก าจดัขยะ ตามความจ าเป็น

มูลฝอยและส่ิงปฏิกลู ตลอดปี

51   ต.ค.56-ก.ย.57 ค่าวัสดุไฟฟา้และวิทยุ กองสาธารณสุขฯ แผนงานสาธารณสุข 20,000  -  - ตกลงราคา 5 ขออนุมัติจดัหา

 -งานก าจดัขยะ ตามความจ าเป็น

มูลฝอยและส่ิงปฏิกลู ตลอดปี

52   ต.ค.56-ก.ย.57 ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง กองสาธารณสุขฯ แผนงานสาธารณสุข 150,000  -  - ตกลงราคา 5 ขออนุมัติจดัหา

 -งานก าจดัขยะ ตามความจ าเป็น

มูลฝอยและส่ิงปฏิกลู ตลอดปี

(ลงชือ่)                                          เจ้าพนักงานพสัดุ (ลงชือ่)                                                      หัวหน้าเจ้าหน้าที่พสัดุ
           (นางอจัฉรา ทวีกอ่เกยีรติกลุ )                      (นางณฐพร  วิโรจน์วงษช์ยั)
(ลงชือ่)                                         ปลัดเทศบาลต าบลบ้านโพธ์ิ (ลงชือ่)                                                นายกเทศมนตรีต าบลบ้านโพธ์ิ
         (นางสาวธนพรรณ  นาคมะเริง)                    (นายชยัศิริ  ศิริรุ่งสกลุวงศ์)

แผนการจัดหาพสัดุ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ของเทศบาลต าบลบ้านโพธ์ิ  อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ



ล าดับ ช่วงเวลาทีต้่อง รายการ/จ านวน (หน่วย) หน่วยงาน วิธีจดัหา ก าหนดส่งมอบ หมายเหตุ
เร่ิมจดัหา เจา้ของเงิน แผนงาน/งาน/ จ านวน ประเภท จ านวน หลังท าสัญญา

โครงการ (บาท) (บาท) (วัน)

53   ต.ค.56-ก.ย.57 ค่าวัสดุเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน กองสาธารณสุขฯ แผนงานสาธารณสุข 400,000  -  - ตกลงราคา 5 ขออนุมัติจดัหา

 -งานก าจดัขยะ ตามความจ าเป็น

มูลฝอยและส่ิงปฏิกลู ตลอดปี

54   ต.ค.56-ก.ย.57 ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ กองสาธารณสุขฯ แผนงานสาธารณสุข 10,000  -  - ตกลงราคา 5 ขออนุมัติจดัหา

 -งานก าจดัขยะ ตามความจ าเป็น
มูลฝอยและส่ิงปฏิกลู ตลอดปี

55   ต.ค.56-ก.ย.57 ค่าวัสดุคอมพวิเตอร์ กองสาธารณสุขฯ แผนงานสาธารณสุข 10,000  -  - ตกลงราคา 5 ขออนุมัติจดัหา

 -งานก าจดัขยะ ตามความจ าเป็น

มูลฝอยและส่ิงปฏิกลู ตลอดปี

56   ต.ค.56-ก.ย.57 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ กองสาธารณสุขฯ แผนงานสาธารณสุข 200,000  -  - ตกลงราคา 5 ขออนุมัติจดัหา

 -งานก าจดัขยะ ตามความจ าเป็น

มูลฝอยและส่ิงปฏิกลู ตลอดปี

(ลงชือ่)                                          เจ้าพนักงานพสัดุ (ลงชือ่)                                                      หัวหน้าเจ้าหน้าที่พสัดุ
           (นางอจัฉรา ทวีกอ่เกยีรติกลุ )                      (นางณฐพร  วิโรจน์วงษช์ยั)
(ลงชือ่)                                         ปลัดเทศบาลต าบลบ้านโพธ์ิ (ลงชือ่)                                                นายกเทศมนตรีต าบลบ้านโพธ์ิ
         (นางสาวธนพรรณ  นาคมะเริง)                    (นายชยัศิริ  ศิริรุ่งสกลุวงศ์)

แผนการจัดหาพสัดุ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ของเทศบาลต าบลบ้านโพธ์ิ  อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

แบบ ผด.2



ล าดับ ช่วงเวลาทีต้่อง รายการ/จ านวน (หน่วย) หน่วยงาน วิธีจดัหา ก าหนดส่งมอบ หมายเหตุ
เร่ิมจดัหา เจา้ของเงิน แผนงาน/งาน/ จ านวน ประเภท จ านวน หลังท าสัญญา

โครงการ (บาท) (บาท) (วัน)

57   ต.ค.56-ก.ย.57 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ กองชา่ง แผนงานอตุสาหกรรม 150,000  -  - ตกลงราคา 5 ขออนุมัติจดัหา

และการโยธา ตามความจ าเป็น

 -งานบริหารงานทั่วไปฯ ตลอดปี

58   ต.ค.56-ก.ย.57 รายจ่ายเกีย่วกบัการรับรองพธีิการ กองชา่ง แผนงานอตุสาหกรรม 10,000  -  - ตกลงราคา 5 ขออนุมัติจดัหา

และการโยธา ตามความจ าเป็น

 -งานบริหารงานทั่วไปฯ ตลอดปี

59   ต.ค.56-ก.ย.57 ค่าของขวัญ  ของรางวัลและเงินรางวัล กองชา่ง แผนงานอตุสาหกรรม 5,000  -  - ตกลงราคา 5 ขออนุมัติจดัหา

และการโยธา ตามความจ าเป็น

 -งานบริหารงานทั่วไปฯ ตลอดปี

60   ต.ค.56-ก.ย.57 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม กองชา่ง แผนงานอตุสาหกรรม 30,000  -  - ตกลงราคา 5 ขออนุมัติจดัหา

และการโยธา ตามความจ าเป็น

 -งานบริหารงานทั่วไปฯ ตลอดปี

(ลงชือ่)                                          เจ้าพนักงานพสัดุ (ลงชือ่)                                                      หัวหน้าเจ้าหน้าที่พสัดุ
           (นางอจัฉรา ทวีกอ่เกยีรติกลุ )                      (นางณฐพร  วิโรจน์วงษช์ยั)
(ลงชือ่)                                         ปลัดเทศบาลต าบลบ้านโพธ์ิ (ลงชือ่)                                                นายกเทศมนตรีต าบลบ้านโพธ์ิ
         (นางสาวธนพรรณ  นาคมะเริง)                    (นายชยัศิริ  ศิริรุ่งสกลุวงศ์)

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

แผนการจัดหาพสัดุ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ของเทศบาลต าบลบ้านโพธ์ิ  อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

แบบ ผด.2



ล าดับ ช่วงเวลาทีต้่อง รายการ/จ านวน (หน่วย) หน่วยงาน วิธีจดัหา ก าหนดส่งมอบ หมายเหตุ
เร่ิมจดัหา เจา้ของเงิน แผนงาน/งาน/ จ านวน ประเภท จ านวน หลังท าสัญญา

โครงการ (บาท) (บาท) (วัน)

61   ต.ค.56-ก.ย.57 ค่าวัสดุส านักงาน กองชา่ง แผนงานอตุสาหกรรม 20,000  -  - ตกลงราคา 5 ขออนุมัติจดัหา

และการโยธา ตามความจ าเป็น

 -งานบริหารงานทั่วไปฯ ตลอดปี

62   ต.ค.56-ก.ย.57 ค่าวัสดุไฟฟา้และวิทยุ กองชา่ง แผนงานอตุสาหกรรม 80,000  -  - ตกลงราคา 5 ขออนุมัติจดัหา

และการโยธา ตามความจ าเป็น

 -งานบริหารงานทั่วไปฯ ตลอดปี

63   ต.ค.56-ก.ย.57 ค่าวัสดุกอ่สร้าง กองชา่ง แผนงานอตุสาหกรรม 50,000  -  - ตกลงราคา 5 ขออนุมัติจดัหา

และการโยธา ตามความจ าเป็น

 -งานบริหารงานทั่วไปฯ ตลอดปี

64   ต.ค.56-ก.ย.57 ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง กองชา่ง แผนงานอตุสาหกรรม 40,000  -  - ตกลงราคา 5 ขออนุมัติจดัหา

และการโยธา ตามความจ าเป็น

 -งานบริหารงานทั่วไปฯ ตลอดปี

(ลงชือ่)                                          เจ้าพนักงานพสัดุ (ลงชือ่)                                                      หัวหน้าเจ้าหน้าที่พสัดุ
           (นางอจัฉรา ทวีกอ่เกยีรติกลุ )                      (นางณฐพร  วิโรจน์วงษช์ยั)
(ลงชือ่)                                         ปลัดเทศบาลต าบลบ้านโพธ์ิ (ลงชือ่)                                                นายกเทศมนตรีต าบลบ้านโพธ์ิ
         (นางสาวธนพรรณ  นาคมะเริง)                    (นายชยัศิริ  ศิริรุ่งสกลุวงศ์)

แผนการจัดหาพสัดุ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ของเทศบาลต าบลบ้านโพธ์ิ  อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

แบบ ผด.2



ล าดับ ช่วงเวลาทีต้่อง รายการ/จ านวน (หน่วย) หน่วยงาน วิธีจดัหา ก าหนดส่งมอบ หมายเหตุ
เร่ิมจดัหา เจา้ของเงิน แผนงาน/งาน/ จ านวน ประเภท จ านวน หลังท าสัญญา

โครงการ (บาท) (บาท) (วัน)

65   ต.ค.56-ก.ย.57 ค่าวัสดุเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน กองชา่ง แผนงานอตุสาหกรรม 40,000  -  - ตกลงราคา 5 ขออนุมัติจดัหา

และการโยธา ตามความจ าเป็น

 -งานบริหารงานทั่วไปฯ ตลอดปี

66   ต.ค.56-ก.ย.57 ค่าวัสดุคอมพวิเตอร์ กองชา่ง แผนงานอตุสาหกรรม 40,000  -  - ตกลงราคา 5 ขออนุมัติจดัหา

และการโยธา ตามความจ าเป็น

 -งานบริหารงานทั่วไปฯ ตลอดปี

67   ต.ค.56-ก.ย.57 ค่าวัสดุอืน่ๆ กองชา่ง แผนงานอตุสาหกรรม 10,000  -  - ตกลงราคา 5 ขออนุมัติจดัหา

และการโยธา ตามความจ าเป็น

 -งานบริหารงานทั่วไป ตลอดปี

68  พ.ย.56 - ม.ค.57 ครุภัณฑ์ส านักงาน ส านักปลัด แผนงานบริหารทั่วไป 35,000  -  - ตกลงราคา 5
 -เกา้อีบุ้นวม ขาเหล็ก แบบมีพนักพงิ   งานบริหารทั่วไป
จ านวน 50 ตัว

(ลงชือ่)                                          เจ้าพนักงานพสัดุ (ลงชือ่)                                                      หัวหน้าเจ้าหน้าที่พสัดุ
           (นางอจัฉรา ทวีกอ่เกยีรติกลุ )                      (นางณฐพร  วิโรจน์วงษช์ยั)
(ลงชือ่)                                         ปลัดเทศบาลต าบลบ้านโพธ์ิ (ลงชือ่)                                                นายกเทศมนตรีต าบลบ้านโพธ์ิ
         (นางสาวธนพรรณ  นาคมะเริง)                    (นายชยัศิริ  ศิริรุ่งสกลุวงศ์)

แผนการจัดหาพสัดุ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ของเทศบาลต าบลบ้านโพธ์ิ  อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

แบบ ผด.2



ล าดับ ช่วงเวลาทีต้่อง รายการ/จ านวน (หน่วย) หน่วยงาน วิธีจดัหา ก าหนดส่งมอบ หมายเหตุ
เร่ิมจดัหา เจา้ของเงิน แผนงาน/งาน/ จ านวน ประเภท จ านวน หลังท าสัญญา

โครงการ (บาท) (บาท) (วัน)

69  พ.ย.56 - ม.ค.57 ครุภัณฑ์ส านักงาน ส านักปลัด แผนงานบริหารทั่วไป 100,000  -  - ตกลงราคา 5
 -เกา้อีพ้ลาสติก  จ านวน 400  ตัว   งานบริหารทั่วไป

70  พ.ย.56 - ม.ค.57 ครุภัณฑ์ส านักงาน ส านักปลัด แผนงานบริหารทั่วไป 99,000  -  - ตกลงราคา 5
 -เต้นท์ทรงโค้ง จ านวน 3 หลัง   งานบริหารทั่วไป

71  พ.ย.56 - ม.ค.57 ครุภัณฑ์ส านักงาน ส านักปลัด แผนงานบริหารทั่วไป 50,000  -  - ตกลงราคา 5
 -โต๊ะอเนกประสงค์แบบหน้าโฟเมกา้   งานบริหารทั่วไป
สีขาว  จ านวน  20  ตัว 

72  พ.ย.56 - ม.ค.57 ค่าครุภัณฑ์ส านักงาน กองชา่ง แผนงานอตุสาหกรรม 7,000  -  - ตกลงราคา 5
   - จัดซ้ือกล้องดิจิตอล และการโยธา

  งานบริหารทั่วไป

(ลงชือ่)                                          เจ้าพนักงานพสัดุ (ลงชือ่)                                                      หัวหน้าเจ้าหน้าที่พสัดุ
           (นางอจัฉรา ทวีกอ่เกยีรติกลุ )                      (นางณฐพร  วิโรจน์วงษช์ยั)
(ลงชือ่)                                         ปลัดเทศบาลต าบลบ้านโพธ์ิ (ลงชือ่)                                                นายกเทศมนตรีต าบลบ้านโพธ์ิ
         (นางสาวธนพรรณ  นาคมะเริง)                    (นายชยัศิริ  ศิริรุ่งสกลุวงศ์)

แผนการจัดหาพสัดุ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ของเทศบาลต าบลบ้านโพธ์ิ  อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

แบบ ผด.2



ล าดับ ช่วงเวลาทีต้่อง รายการ/จ านวน (หน่วย) หน่วยงาน วิธีจดัหา ก าหนดส่งมอบ หมายเหตุ
เร่ิมจดัหา เจา้ของเงิน แผนงาน/งาน/ จ านวน ประเภท จ านวน หลังท าสัญญา

โครงการ (บาท) (บาท) (วัน)

73  พ.ย.56 - ม.ค.57 ค่าครุภัณฑ์กอ่สร้าง กองชา่ง แผนงานอตุสาหกรรม 8,000  -  - ตกลงราคา 5
 -เคร่ืองวัดระยะทางด้วยแสงเลเซอร์ และการโยธา

  งานบริหารทั่วไป
74  พ.ย.56 - ม.ค.57 ครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ กองชา่ง แผนงานอตุสาหกรรม 12,000  -  - ตกลงราคา 5

 -เคร่ืองพมิพช์นิดฉดีหมึก(Ink Printer) และการโยธา
ส าหรับกระดาษขนาด A 3   งานบริหารทั่วไป

75  พ.ย.56 -ธ.ค.56 ค่าที่ดินและส่ิงกอ่สร้าง กองชา่ง แผนงานอตุสาหกรรม 25,000  -  - ตกลงราคา
 -ป้ายบอกทางมาส านักงานเทศบาล และการโยธา
ต าบลบ้านโพธ์ิ  -งานกอ่สร้างโครงสร้าง

  พื้นฐาน

76 ธ.ค.56 - ก.พ.57 ค่าครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 5,400  -  - ตกลงราคา 5
 -เคร่ืองพมิพ์       งานบริหารทัว่ไป

เกี่ยวกบัการศึกษา

(ลงชือ่)                                          เจ้าพนักงานพสัดุ (ลงชือ่)                                                      หัวหน้าเจ้าหน้าที่พสัดุ
           (นางอจัฉรา ทวีกอ่เกยีรติกลุ )                      (นางณฐพร  วิโรจน์วงษช์ยั)
(ลงชือ่)                                         ปลัดเทศบาลต าบลบ้านโพธ์ิ (ลงชือ่)                                                นายกเทศมนตรีต าบลบ้านโพธ์ิ
         (นางสาวธนพรรณ  นาคมะเริง)                    (นายชยัศิริ  ศิริรุ่งสกลุวงศ์)

แผนการจัดหาพสัดุ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ของเทศบาลต าบลบ้านโพธ์ิ  อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

แบบ ผด.2



ล าดับ ช่วงเวลาทีต้่อง รายการ/จ านวน (หน่วย) หน่วยงาน วิธีจดัหา ก าหนดส่งมอบ หมายเหตุ
เร่ิมจดัหา เจา้ของเงิน แผนงาน/งาน/ จ านวน ประเภท จ านวน หลังท าสัญญา

โครงการ (บาท) (บาท) (วัน)

77  ธ.ค.56 โครงการจัดกจิกรรมเฉลิมพระเกยีรติ กองการศึกษา แผนงานการศาสนา 150,000  -  - ตกลงราคา 5

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวา วัฒนธรรมและนันทนาการ

มหาราช  -งานศาสนาวัฒนธรรมฯ

78  ม.ค.57-ก.พ.57 โครงการอบรมคุณธรรม ส านักปลัด แผนงานบริหารทั่วไป 30,000  -  - ตกลงราคา 5
จริยธรรม   งานบริหารทั่วไป

79 ม.ค.57 - ก.พ.57 โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชพี ส านักปลัด แผนงานสร้างความ 50,000  -  - ตกลงราคา 5
(กลุ่มจักสาน,กลุ่มตีมีด,กลุ่มถกักระเป๋า) เขม้แขง็ของชมุชน

 -งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเขม้แขง็ฯ

80  ม.ค.57 - มี.ค.57 โครงการส่งเสริมกจิกรรมด้านการ ส านักปลัด แผนงานสร้างความ 50,000  -  - ตกลงราคา 5
พฒันาสตรี เขม้แขง็ของชมุชน

 -งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเขม้แขง็ฯ

(ลงชือ่)                                          เจ้าพนักงานพสัดุ (ลงชือ่)                                                      หัวหน้าเจ้าหน้าที่พสัดุ
           (นางอจัฉรา ทวีกอ่เกยีรติกลุ )                      (นางณฐพร  วิโรจน์วงษช์ยั)
(ลงชือ่)                                         ปลัดเทศบาลต าบลบ้านโพธ์ิ (ลงชือ่)                                                นายกเทศมนตรีต าบลบ้านโพธ์ิ

แผนการจัดหาพสัดุ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ของเทศบาลต าบลบ้านโพธ์ิ  อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

แบบ ผด.2



         (นางสาวธนพรรณ  นาคมะเริง)                    (นายชยัศิริ  ศิริรุ่งสกลุวงศ์)

ล าดับ ช่วงเวลาทีต้่อง รายการ/จ านวน (หน่วย) หน่วยงาน วิธีจดัหา ก าหนดส่งมอบ หมายเหตุ
เร่ิมจดัหา เจา้ของเงิน แผนงาน/งาน/ จ านวน ประเภท จ านวน หลังท าสัญญา

โครงการ (บาท) (บาท) (วัน)

81  ม.ค.56 - ก.ย.56 โครงการมอบรางวัลให้กบัผู้เสียภาษี กองคลัง แผนงานบริหารงานทั่วไป 25,000  -  - ตกลงราคา 5
และค่าธรรมเนียม  - งานบริหารงานคลัง

82  ม.ค.57 - เม.ย.57 ค่าครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 9,500  -  - ตกลงราคา 5
 -เคร่ืองตัดหญ้าแบบขอ้แขง็       งานบริหารทัว่ไป

เกี่ยวกบัการศึกษา

83  ม.ค.57 - มี.ค.57 โครงการพาหนูท่องโลกกว้าง กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 20,000  -  - ตกลงราคา 5

 -งานระดับกอ่นวัย

เรียนประถมศึกษา

84  ม.ค.57 โครงการวันเด็กแห่งชาติ กองการศึกษา แผนงานการศาสนา 100,000  -  - ตกลงราคา 5

 - งานศาสนาและ

วัฒนธรรมท้องถิ่น

85   ม.ค.57 - ก.พ.57 ครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ กองชา่ง แผนงานอตุสาหกรรม 25,000  -  - ตกลงราคา 5
 -เคร่ืองคอมพวิเตอร์ ส าหรับประมวลผล และการโยธา
จ านวน 1 เคร่ือง  - งานบริหารงานทัว่ไป

(ลงชือ่)                                          เจ้าพนักงานพสัดุ (ลงชือ่)                                                      หัวหน้าเจ้าหน้าที่พสัดุ
           (นางอจัฉรา ทวีกอ่เกยีรติกลุ )                      (นางณฐพร  วิโรจน์วงษช์ยั)

แผนการจัดหาพสัดุ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ของเทศบาลต าบลบ้านโพธ์ิ  อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

แบบ ผด.2



(ลงชือ่)                                         ปลัดเทศบาลต าบลบ้านโพธ์ิ (ลงชือ่)                                                นายกเทศมนตรีต าบลบ้านโพธ์ิ
         (นางสาวธนพรรณ  นาคมะเริง)                    (นายชยัศิริ  ศิริรุ่งสกลุวงศ์)

ล าดับ ช่วงเวลาทีต้่อง รายการ/จ านวน (หน่วย) หน่วยงาน วิธีจดัหา ก าหนดส่งมอบ หมายเหตุ
เร่ิมจดัหา เจา้ของเงิน แผนงาน/งาน/ จ านวน ประเภท จ านวน หลังท าสัญญา

โครงการ (บาท) (บาท) (วัน)

86  ม.ค.57 - มี.ค.57 ค่าที่ดินและส่ิงกอ่สร้าง กองชา่ง แผนงานอตุสาหกรรม 700,000  -  - สอบราคา 60
 -ค่าออกแบบอาคารอนกประสงค์ และการโยธา
เทศบาลต าบลบ้านโพธ์ิ  - งานบริหารงานทัว่ไป

87  ม.ค.57 - ก.พ.57 ค่าที่ดินและส่ิงกอ่สร้าง กองชา่ง แผนงานอตุสาหกรรม 556,100  -  - สอบราคา 30
 -โครงการกอ่สร้างถนนดินขนานล าบริบูรณ์ และการโยธา
ฝ่ังทิศเหนือและทิศใต้จากสะพานบ้านวังหิน  -งานกอ่สร้างโครงการ
ไปต าบลตลาด บ้านวังหิน หมู่ที่ 5 พื้นฐาน

88  ก.พ.57 โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกนั ส านักปลัด แผนงานการรักษา 50,000  -  - ตกลงราคา 5
ภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) ความสงบภายใน  

 -งานป้องกนัภัยฯ
89  ก.พ.57-มี.ค.57 โครงการเครือขา่ยเยาวชนต้านภัย ส านักปลัด แผนงานสร้างความ 30,000  -  - ตกลงราคา 5

ยาเสพติด เขม้แขง็ของชมุชน
 -งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเขม้แขง็ฯ

(ลงชือ่)                                          เจ้าพนักงานพสัดุ (ลงชือ่)                                                      หัวหน้าเจ้าหน้าที่พสัดุ
           (นางอจัฉรา ทวีกอ่เกยีรติกลุ )                      (นางณฐพร  วิโรจน์วงษช์ยั)

แผนการจัดหาพสัดุ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ของเทศบาลต าบลบ้านโพธ์ิ  อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

แบบ ผด.2



(ลงชือ่)                                         ปลัดเทศบาลต าบลบ้านโพธ์ิ (ลงชือ่)                                                นายกเทศมนตรีต าบลบ้านโพธ์ิ
         (นางสาวธนพรรณ  นาคมะเริง)                    (นายชยัศิริ  ศิริรุ่งสกลุวงศ์)

ล าดับ ช่วงเวลาทีต้่อง รายการ/จ านวน (หน่วย) หน่วยงาน วิธีจดัหา ก าหนดส่งมอบ หมายเหตุ
เร่ิมจดัหา เจา้ของเงิน แผนงาน/งาน/ จ านวน ประเภท จ านวน หลังท าสัญญา

โครงการ (บาท) (บาท) (วัน)

90 ก.พ.57 - มี.ค.57 โครงการส่งเสริม สนับสนุนการจัดท า ส านักปลัด แผนงานสร้างความ 70,000  -  - ตกลงราคา 5
แผนชมุชนและกจิกรรม เขม้แขง็ของชมุชน

 -งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเขม้แขง็ฯ

91  ก.พ.57 - พ.ค.57 โครงการกฬีาท้องถิน่สัมพนัธ์ กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 20,000  -  - ตกลงราคา 5

ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก  -งานระดับกอ่นวัย

เรียนประถมศึกษา

92  ก.พ.57 - มี.ค.57 โครงการแขง่ขนัทักษะทางวิชาการ กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 5,000  -  - ตกลงราคา 5

 -งานระดับกอ่นวัย

เรียนประถมศึกษา

93  ก.พ.57 - เม.ย.57 โครงการจัดหาอปุกรณ์กฬีาให้กบั กองการศึกษา แผนงานการศาสนา 70,000  -  - ตกลงราคา 5

หมู่บ้าน/ชุมชน วัฒนธรรมและนันทนาการ

 -งานกฬีาและนันทนาการ

(ลงชือ่)                                          เจ้าพนักงานพสัดุ (ลงชือ่)                                                      หัวหน้าเจ้าหน้าที่พสัดุ
           (นางอจัฉรา ทวีกอ่เกยีรติกลุ )                      (นางณฐพร  วิโรจน์วงษช์ยั)

แผนการจัดหาพสัดุ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ของเทศบาลต าบลบ้านโพธ์ิ  อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

แบบ ผด.2



(ลงชือ่)                                         ปลัดเทศบาลต าบลบ้านโพธ์ิ (ลงชือ่)                                                นายกเทศมนตรีต าบลบ้านโพธ์ิ
         (นางสาวธนพรรณ  นาคมะเริง)                    (นายชยัศิริ  ศิริรุ่งสกลุวงศ์)

ล าดับ ช่วงเวลาทีต้่อง รายการ/จ านวน (หน่วย) หน่วยงาน วิธีจดัหา ก าหนดส่งมอบ หมายเหตุ
เร่ิมจดัหา เจา้ของเงิน แผนงาน/งาน/ จ านวน ประเภท จ านวน หลังท าสัญญา

โครงการ (บาท) (บาท) (วัน)

94  มี.ค.57 - เม.ย.57 ค่าวัสดุเคร่ืองแต่งกาย ส านักปลัด แผนงานการรักษา 30,000  -  - ตกลงราคา 5
ความสงบภายใน  
 -งานป้องกนัภัยฯ

95  มี.ค.57-เม.ย.57 โครงการบ าบัดทุกข ์บ ารุงสุข ส านักปลัด แผนงานสร้างความ 60,000  -  - ตกลงราคา 5
เขม้แขง็ของชมุชน
 -งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเขม้แขง็ฯ

96  มี.ค.57 - เม.ย.57 โครงการอบรมการท าน้ ายาล้างจาน ส านักปลัด แผนงานสร้างความ 50,000  -  - ตกลงราคา 5
ยาสระผม สบู่ ครีมนวดผม เขม้แขง็ของชมุชน

 -งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเขม้แขง็ฯ

97  มี.ค.57 - เม.ย.57 โครงการสนับสนุนพนัธ์ุขา้วให้กบัชาวนา ส านักปลัด แผนงานการเกษตร 100,000  -  - ตกลงราคา 5
เพื่อน าไปขยายพนัธ์ุ  -งานส่งเสริม

การเกษตร

(ลงชือ่)                                          เจ้าพนักงานพสัดุ (ลงชือ่)                                                      หัวหน้าเจ้าหน้าที่พสัดุ

แผนการจัดหาพสัดุ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ของเทศบาลต าบลบ้านโพธ์ิ  อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

แบบ ผด.2



           (นางอจัฉรา ทวีกอ่เกยีรติกลุ )                      (นางณฐพร  วิโรจน์วงษช์ยั)
(ลงชือ่)                                         ปลัดเทศบาลต าบลบ้านโพธ์ิ (ลงชือ่)                                                นายกเทศมนตรีต าบลบ้านโพธ์ิ
         (นางสาวธนพรรณ  นาคมะเริง)                    (นายชยัศิริ  ศิริรุ่งสกลุวงศ์)

ล าดับ ช่วงเวลาทีต้่อง รายการ/จ านวน (หน่วย) หน่วยงาน วิธีจดัหา ก าหนดส่งมอบ หมายเหตุ
เร่ิมจดัหา เจา้ของเงิน แผนงาน/งาน/ จ านวน ประเภท จ านวน หลังท าสัญญา

โครงการ (บาท) (บาท) (วัน)

98  ม.ีค.57 - เม.ย.57 โครงการพฒันาความรู้และพฒันา กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 20,000  -  - ตกลงราคา 5
วิชาชพีครู       งานบริหารทัว่ไป

เกี่ยวกบัการศึกษา

99  มี.ค.57 ค่าที่ดินและส่ิงกอ่สร้าง กองชา่ง แผนงานอตุสาหกรรม 200,000  -  - สอบราคา 30
 -โครงการกอ่สร้างถนน คสล.ซอย 8 และการโยธา
(กอ่นถงึฉงกวง) บ้านยุ้ง หมูท่ี่ 1  -งานกอ่สร้างโครงการ
ต าบลบ้านโพธ์ิ พื้นฐาน

100  มี.ค.57 - พ.ค.57 ค่าที่ดินและส่ิงกอ่สร้าง กองชา่ง แผนงานอตุสาหกรรม 1,356,900  -  - สอบราคา 60
 -โครงการกอ่สร้างถนน คสล.ซอยร่วมใจ และการโยธา
 4 บายพาส(ถนนบายพาสชว่งรอยต่อ  -งานกอ่สร้างโครงการ
คสล. หมูท่ี่ 3 ไปหมู ่6)บ้านบูรณพานิชย์ พื้นฐาน
หมูท่ี่ 3 ต าบลบ้านโพธ์ิ

(ลงชือ่)                                          เจ้าพนักงานพสัดุ (ลงชือ่)                                                      หัวหน้าเจ้าหน้าที่พสัดุ

แผนการจัดหาพสัดุ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ของเทศบาลต าบลบ้านโพธ์ิ  อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

แบบ ผด.2



           (นางอจัฉรา ทวีกอ่เกยีรติกลุ )                      (นางณฐพร  วิโรจน์วงษช์ยั)
(ลงชือ่)                                         ปลัดเทศบาลต าบลบ้านโพธ์ิ (ลงชือ่)                                                นายกเทศมนตรีต าบลบ้านโพธ์ิ
         (นางสาวธนพรรณ  นาคมะเริง)                    (นายชยัศิริ  ศิริรุ่งสกลุวงศ์)

ล าดับ ช่วงเวลาทีต้่อง รายการ/จ านวน (หน่วย) หน่วยงาน วิธีจดัหา ก าหนดส่งมอบ หมายเหตุ
เร่ิมจดัหา เจา้ของเงิน แผนงาน/งาน/ จ านวน ประเภท จ านวน หลังท าสัญญา

โครงการ (บาท) (บาท) (วัน)

101  มี.ค.57 - พ.ค.57 ค่าที่ดินและส่ิงกอ่สร้าง กองชา่ง แผนงานอตุสาหกรรม 1,193,300  -  - สอบราคา 30
 -โครงการกอ่สร้างถนน คสล.ซอยบัวชมพู และการโยธา
อสมท.(สวนไข่ทอง) บ้านหนองบัว หมู่ที ่8  -งานกอ่สร้างโครงสร้าง

  พืน้ฐาน

102  มี.ค.57 - พ.ค.57 ค่าที่ดินและส่ิงกอ่สร้าง กองชา่ง แผนงานอตุสาหกรรม 2,115,000  -  - e-Auction 60
 - โครงการกอ่สร้างถนน คสล.และราง และการโยธา
ระบายน้ า คสล.ซอยแสนเมืองสิริ (ขา้ง  -งานกอ่สร้างโครงสร้าง

โรงงานโพล่ีแบค) บ้านแสนเมือง หมูท่ี่ 7   พืน้ฐาน

103  เม.ย.57 - ก.ย.57 ค่าครุภัณฑ์ส านักงาน กองคลัง แผนงานบริหารงานทั่วไป 6,500  -  - ตกลงราคา 5
 -เกา้อีท้ างานแบบบุนวม มีพนักพงิ  - งานบริหารงานคลัง

ล้อเล่ือน จ านวน 5 ตัว

(ลงชือ่)                                          เจ้าพนักงานพสัดุ (ลงชือ่)                                                      หัวหน้าเจ้าหน้าที่พสัดุ

แผนการจัดหาพสัดุ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ของเทศบาลต าบลบ้านโพธ์ิ  อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

แบบ ผด.2



           (นางอจัฉรา ทวีกอ่เกยีรติกลุ )                      (นางณฐพร  วิโรจน์วงษช์ยั)
(ลงชือ่)                                         ปลัดเทศบาลต าบลบ้านโพธ์ิ (ลงชือ่)                                                นายกเทศมนตรีต าบลบ้านโพธ์ิ
         (นางสาวธนพรรณ  นาคมะเริง)                    (นายชยัศิริ  ศิริรุ่งสกลุวงศ์)

ล าดับ ช่วงเวลาทีต้่อง รายการ/จ านวน (หน่วย) หน่วยงาน วิธีจดัหา ก าหนดส่งมอบ หมายเหตุ
เร่ิมจดัหา เจา้ของเงิน แผนงาน/งาน/ จ านวน ประเภท จ านวน หลังท าสัญญา

โครงการ (บาท) (บาท) (วัน)

104  เม.ย.57 - ก.ย.57 ค่าครุภัณฑ์ส านักงาน กองคลัง แผนงานบริหารงานทั่วไป 3,000  -  - ตกลงราคา 5
 -ชัน้วางเอกสาร ขนาด 20 ชอ่ง  - งานบริหารงานคลัง

จ านวน 1 หลัง
105  เม.ย.57 - ก.ย.57 ค่าครุภัณฑ์ส านักงาน กองคลัง แผนงานบริหารงานทั่วไป 10,000  -  - ตกลงราคา 5

 -ค่าจัดซ้ือตู้กระจกบานเล่ือน จ านวน  - งานบริหารงานคลัง

2 หลัง
106  เม.ย.57 - พ.ค.57 โครงการตรวจสุขภาพของครูศูนย์ กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 10,000  -  - ตกลงราคา 5

พฒันาเด็กเล็กพนมวัน       งานบริหารทัว่ไป

เกี่ยวกบัการศึกษา

107  เม.ย.57 - มิ.ย.57 ค่าใชจ้่ายในการส่งนักกฬีาเขา้ร่วมการ กองการศึกษา แผนงานการศาสนา 40,000  -  - ตกลงราคา 5

แขง่ขนักฬีา วัฒนธรรมและนันทนาการ

 -งานกฬีาและนันทนาการ

(ลงชือ่)                                          เจ้าพนักงานพสัดุ (ลงชือ่)                                                      หัวหน้าเจ้าหน้าที่พสัดุ

แผนการจัดหาพสัดุ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ของเทศบาลต าบลบ้านโพธ์ิ  อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

แบบ ผด.2



           (นางอจัฉรา ทวีกอ่เกยีรติกลุ )                      (นางณฐพร  วิโรจน์วงษช์ยั)
(ลงชือ่)                                         ปลัดเทศบาลต าบลบ้านโพธ์ิ (ลงชือ่)                                                นายกเทศมนตรีต าบลบ้านโพธ์ิ
         (นางสาวธนพรรณ  นาคมะเริง)                    (นายชยัศิริ  ศิริรุ่งสกลุวงศ์)

ล าดับ ช่วงเวลาทีต้่อง รายการ/จ านวน (หน่วย) หน่วยงาน วิธีจดัหา ก าหนดส่งมอบ หมายเหตุ
เร่ิมจดัหา เจา้ของเงิน แผนงาน/งาน/ จ านวน ประเภท จ านวน หลังท าสัญญา

โครงการ (บาท) (บาท) (วัน)

108  เม.ย.57 - มิ.ย.57 โครงการกฬีาเทศบาลต าบลบ้านโพธ์ิ กองการศึกษา แผนงานการศาสนา 150,000  -  - ตกลงราคา 5

วัฒนธรรมและนันทนาการ

 -งานกฬีาและนันทนาการ

109  เม.ย.57 โครงการวันสงกรานต์ กองการศึกษา แผนงานการศาสนา 45,000  -  - ตกลงราคา 5

วัฒนธรรมและนันทนาการ

 -งานศาสนาวัฒนธรรมฯ

110  เม.ย.57 - พ.ค.57 ค่าที่ดินและส่ิงกอ่สร้าง กองชา่ง แผนงานอตุสาหกรรม 577,200  -  - สอบราคา 45
 -โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า คสล.แบบ และการโยธา
รางรูปตัววี ติดถนนลาดยางสายพนมวัน -  -งานกอ่สร้างโครงสร้าง

ยองแยง (เร่ิมต้นต้ังแต่แยกศาลตาปูถ่ึงล า   พืน้ฐาน

เหมืองชลประทาน)บ้านมะค่าหมู่ที ่6 

(ลงชือ่)                                          เจ้าพนักงานพสัดุ (ลงชือ่)                                                      หัวหน้าเจ้าหน้าที่พสัดุ

แผนการจัดหาพสัดุ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ของเทศบาลต าบลบ้านโพธ์ิ  อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

แบบ ผด.2



           (นางอจัฉรา ทวีกอ่เกยีรติกลุ )                      (นางณฐพร  วิโรจน์วงษช์ยั)
(ลงชือ่)                                         ปลัดเทศบาลต าบลบ้านโพธ์ิ (ลงชือ่)                                                นายกเทศมนตรีต าบลบ้านโพธ์ิ
         (นางสาวธนพรรณ  นาคมะเริง)                    (นายชยัศิริ  ศิริรุ่งสกลุวงศ์)

ล าดับ ช่วงเวลาทีต้่อง รายการ/จ านวน (หน่วย) หน่วยงาน วิธีจดัหา ก าหนดส่งมอบ หมายเหตุ
เร่ิมจดัหา เจา้ของเงิน แผนงาน/งาน/ จ านวน ประเภท จ านวน หลังท าสัญญา

โครงการ (บาท) (บาท) (วัน)

111  เม.ย.57 - พ.ค.57 ค่าที่ดินและส่ิงกอ่สร้าง กองชา่ง แผนงานอตุสาหกรรม 973,300  -  - สอบราคา 30
 -โครงการกอ่สร้างถนน คสล.ซอยแสนเมือง และการโยธา
 - ศรีพฒันา (เร่ิมจากรอยต่อถนน คสล.  -งานกอ่สร้างโครงสร้าง

หน้าบ้านก านัน) บ้านแสนเมือง หมู่ที่ 7   พืน้ฐาน

112  เม.ย.57 - พ.ค.57 ค่าที่ดินและส่ิงกอ่สร้าง กองชา่ง แผนงานอตุสาหกรรม 400,800  -  - สอบราคา 30
 -โครงการกอ่สร้างถนน คสล.ซอยแสน และการโยธา
เมืองสามัคคี  บ้านแสนเมือง  หมู่ที่ 7  -งานกอ่สร้างโครงสร้าง

ต าบลบ้านโพธ์ิ   พืน้ฐาน

113  เม.ย.57 - มิ.ย.57 ค่าที่ดินและส่ิงกอ่สร้าง กองชา่ง แผนงานอตุสาหกรรม 554,300  -  - สอบราคา 45
 -โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า คสล. และการโยธา
แบบรางรูปตัวยู ติดถนนลาดยางสาย  -งานกอ่สร้างโครงสร้าง

พนมวัน-ยองแยง ฯ   พืน้ฐาน

แผนการจัดหาพสัดุ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ของเทศบาลต าบลบ้านโพธ์ิ  อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

แบบ ผด.2



(ลงชือ่)                                          เจ้าพนักงานพสัดุ (ลงชือ่)                                                      หัวหน้าเจ้าหน้าที่พสัดุ
           (นางอจัฉรา ทวีกอ่เกยีรติกลุ )                      (นางณฐพร  วิโรจน์วงษช์ยั)
(ลงชือ่)                                         ปลัดเทศบาลต าบลบ้านโพธ์ิ (ลงชือ่)                                                นายกเทศมนตรีต าบลบ้านโพธ์ิ
         (นางสาวธนพรรณ  นาคมะเริง)                    (นายชยัศิริ  ศิริรุ่งสกลุวงศ์)

ล าดับ ช่วงเวลาทีต้่อง รายการ/จ านวน (หน่วย) หน่วยงาน วิธีจดัหา ก าหนดส่งมอบ หมายเหตุ
เร่ิมจดัหา เจา้ของเงิน แผนงาน/งาน/ จ านวน ประเภท จ านวน หลังท าสัญญา

โครงการ (บาท) (บาท) (วัน)

114  พ.ค.57 โครงการพฒันาเพิ่มศักยภาพของผู้น า ส านักปลัด แผนงานสร้างความ 200,000  -  - ตกลงราคา 5
หมูบ่้านและประชาชน เพื่อพฒันาการ เขม้แขง็ของชมุชน
ท างานแบบมีส่วนร่วมสนับสนุนการขบั  -งานส่งเสริมและสนับ
เคล่ือนแผนชมุชนแบบบูรณาการ สนุนความเขม้แขง็ฯ

115  พ.ค.57 โครงการพฒันาเพิ่มศักยภาพของ ส านักปลัด แผนงานสร้างความ 250,000  -  - ตกลงราคา 5
. ผู้บริหาร สมาชกิสภาเทศบาลเพื่อพฒันา เขม้แขง็ของชมุชน

การท างานแบบมีส่วนร่วม  -งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเขม้แขง็ฯ

116  พ.ค.57 - ส.ค.57 โครงการอบรมส่งเสริมพฒันาผลิตภัณฑ์ ส านักปลัด แผนงานสร้างความ 50,000  -  - ตกลงราคา 5
ในชมุชน  เพื่อการเขา้สู่ประชาคม เขม้แขง็ของชมุชน
เศรษฐกจิอาเซียน  -งานส่งเสริมและสนับ

สนุนความเขม้แขง็ฯ

แผนการจัดหาพสัดุ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ของเทศบาลต าบลบ้านโพธ์ิ  อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

แบบ ผด.2



(ลงชือ่)                                          เจ้าพนักงานพสัดุ (ลงชือ่)                                                      หัวหน้าเจ้าหน้าที่พสัดุ
           (นางอจัฉรา ทวีกอ่เกยีรติกลุ )                      (นางณฐพร  วิโรจน์วงษช์ยั)
(ลงชือ่)                                         ปลัดเทศบาลต าบลบ้านโพธ์ิ (ลงชือ่)                                                นายกเทศมนตรีต าบลบ้านโพธ์ิ
         (นางสาวธนพรรณ  นาคมะเริง)                    (นายชยัศิริ  ศิริรุ่งสกลุวงศ์)

ล าดับ ช่วงเวลาทีต้่อง รายการ/จ านวน (หน่วย) หน่วยงาน วิธีจดัหา ก าหนดส่งมอบ หมายเหตุ
เร่ิมจดัหา เจา้ของเงิน แผนงาน/งาน/ จ านวน ประเภท จ านวน หลังท าสัญญา

โครงการ (บาท) (บาท) (วัน)

117  พ.ค.57 - มิ.ย.57 โครงการอบรมการปลูกผักปลอดสาร ส านักปลัด แผนงานการเกษตร 50,000  -  - ตกลงราคา 5
พษิใส่กระถางไว้กนิเอง  -งานส่งเสริม

การเกษตร
118  พ.ค.57 - ก.ย.57 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษา กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 150,000  -  - ตกลงราคา 5

องักฤษส าหรับเยาวชนและประชาชน       งานบริหารทัว่ไป

เกี่ยวกบัการศึกษา

119  พ.ค.57 - ก.ย.57 โครงการ ฟ.ฟนั กองการศึกษา แผนงานการศาสนา 10,000  -  - ตกลงราคา 5

 - งานศาสนาและ

วัฒนธรรมท้องถิ่น

120 มิ.ย.57 - ก.ค.57 โครงการรณรงค์ชมุชนลดอบุัติเหตุ ส านักปลัด แผนงานสร้างความ 30,000  -  - ตกลงราคา 5
ขบัขีป่ลอดภัย เขม้แขง็ของชมุชน

 -งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเขม้แขง็ฯ

แผนการจัดหาพสัดุ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ของเทศบาลต าบลบ้านโพธ์ิ  อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

แบบ ผด.2



(ลงชือ่)                                          เจ้าพนักงานพสัดุ (ลงชือ่)                                                      หัวหน้าเจ้าหน้าที่พสัดุ
           (นางอจัฉรา ทวีกอ่เกยีรติกลุ )                      (นางณฐพร  วิโรจน์วงษช์ยั)
(ลงชือ่)                                         ปลัดเทศบาลต าบลบ้านโพธ์ิ (ลงชือ่)                                                นายกเทศมนตรีต าบลบ้านโพธ์ิ
         (นางสาวธนพรรณ  นาคมะเริง)                    (นายชยัศิริ  ศิริรุ่งสกลุวงศ์)

ล าดับ ช่วงเวลาทีต้่อง รายการ/จ านวน (หน่วย) หน่วยงาน วิธีจดัหา ก าหนดส่งมอบ หมายเหตุ
เร่ิมจดัหา เจา้ของเงิน แผนงาน/งาน/ จ านวน ประเภท จ านวน หลังท าสัญญา

โครงการ (บาท) (บาท) (วัน)

121  มิ.ย.57 ค่าที่ดินและส่ิงกอ่สร้าง กองชา่ง แผนงานอตุสาหกรรม 602,300  -  - สอบราคา 30
 -โครงการกอ่สร้างถนน คสล.ซอยประทุม และการโยธา
บูรพา 11 (ช่วงรอยต่อหลังโรงงานเคทีเอม็)  -งานกอ่สร้างโครงสร้าง

บ้านหนองบัว หมู่ 8 ต าบลบ้านโพธ์ิ   พืน้ฐาน

122  มิ.ย.57 ค่าที่ดินและส่ิงกอ่สร้าง กองชา่ง แผนงานอตุสาหกรรม 244,600  -  - สอบราคา 30
 -โครงการซ่อมแซมถนน คสล.ซอย 8 และการโยธา
(หน้าบ้านอาจารย์มนัส)บ้านมะค่าพฒันา  -งานกอ่สร้างโครงสร้าง

หมูท่ี่ 10   พืน้ฐาน

123  ก.ค.57 - ก.ย.57 โครงการส่งเสริมเศรษฐกจิพอเพยีง ส านักปลัด แผนงานสร้างความ 50,000  -  - ตกลงราคา 5
ตามแนวพระราชด าริ เขม้แขง็ของชมุชน

 -งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเขม้แขง็ฯ
สนุนความเขม้แขง็ฯ

แผนการจัดหาพสัดุ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ของเทศบาลต าบลบ้านโพธ์ิ  อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

แบบ ผด.2



(ลงชือ่)                                          เจ้าพนักงานพสัดุ (ลงชือ่)                                                      หัวหน้าเจ้าหน้าที่พสัดุ
           (นางอจัฉรา ทวีกอ่เกยีรติกลุ )                      (นางณฐพร  วิโรจน์วงษช์ยั)
(ลงชือ่)                                         ปลัดเทศบาลต าบลบ้านโพธ์ิ (ลงชือ่)                                                นายกเทศมนตรีต าบลบ้านโพธ์ิ
         (นางสาวธนพรรณ  นาคมะเริง)                    (นายชยัศิริ  ศิริรุ่งสกลุวงศ์)

ล าดับ ช่วงเวลาทีต้่อง รายการ/จ านวน (หน่วย) หน่วยงาน วิธีจดัหา ก าหนดส่งมอบ หมายเหตุ
เร่ิมจดัหา เจา้ของเงิน แผนงาน/งาน/ จ านวน ประเภท จ านวน หลังท าสัญญา

โครงการ (บาท) (บาท) (วัน)

124  ก.ค.57- ก.ย.57 โครงการรวมใจ-หลอมเทียนวันเขา้ กองการศึกษา แผนงานการศาสนา 100,000  -  - ตกลงราคา  -

พรรษา วัฒนธรรมและนันทนาการ

 -งานศาสนาวัฒนธรรมฯ

125  ส.ค.57 - ก.ย.57 โครงการปลูกต้นไม้ถวายราชนิี 80 ส านักปลัด แผนงานการเกษตร 40,000  -  - ตกลงราคา 5
พรรษา  -งานอนุรักษแ์หล่งน้ า

และป่าไม้
126  ส.ค.57 - ก.ย.57 โครงการวันเขา้พรรษา กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 5,000  -  - ตกลงราคา 5

 - งานบริหารทัว่ไป

เกี่ยวกบัการศึกษา

127  ส.ค.57 โครงการจัดกจิกรรมเฉลิมพระเกยีรติ กองการศึกษา แผนงานการศาสนา 150,000  -  - ตกลงราคา 5

และถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้า วัฒนธรรมและนันทนาการ

พระบรมราชนิีนาถ 12 สิงหามหาราชนิี  -งานศาสนาวัฒนธรรมฯ

แผนการจัดหาพสัดุ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ของเทศบาลต าบลบ้านโพธ์ิ  อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

แบบ ผด.2



(ลงชือ่)                                          เจ้าพนักงานพสัดุ (ลงชือ่)                                                      หัวหน้าเจ้าหน้าที่พสัดุ
           (นางอจัฉรา ทวีกอ่เกยีรติกลุ )                      (นางณฐพร  วิโรจน์วงษช์ยั)
(ลงชือ่)                                         ปลัดเทศบาลต าบลบ้านโพธ์ิ (ลงชือ่)                                                นายกเทศมนตรีต าบลบ้านโพธ์ิ
         (นางสาวธนพรรณ  นาคมะเริง)                    (นายชยัศิริ  ศิริรุ่งสกลุวงศ์)



 


