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 องค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่าม  ได้จัดทำแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2563 
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          แบบ ผด.๒ 
 แผนการจัดหาพัสดุ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕63  

 ขององค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่าม  อำเภอเซกา จงัหวัดบึงกาฬ  

ลำดับท่ี 
ช่วงเวลาที่ต้อง

จัดหา 
รายการ/จำนวน 

(หน่วย) 

หน่วยงาน
เจ้าของ

เงิน 

 งบประมาณ  
เงินนอก

งบประมาณ 
วิธีจัดหา กำหนดส่งมอบ (วัน) หมายเหตุ 

แผนงาน/
งาน/โครงการ 

จำนวน (บาท) ประเภท 
จำนวน 
(บาท) 

1 ต.ค62-ก.ย63 
คชจ.ในการดำเนินคดีใน

ชั้นศาล 
สำนักปลัด 

งานบริหาร
ทั่วไป 

๔๐,๐๐๐.๐๐     เฉพาะเจาะจง ต.ค62-ก.ย63 ขออนุมัติจัดหาตามความ
จำเป็นตลอดทั้งปี 

2 ต.ค62-ก.ย63 
คชจ.ในการอบรม

สัมมนา 
สำนักปลัด 

งานบริหาร
ทั่วไป 

๑๐๐,๐๐๐.๐๐     เฉพาะเจาะจง ต.ค62-ก.ย63 ขออนุมัติจัดหาตามความ
จำเป็นตลอดทั้งปี 

3 ต.ค62-ก.ย63 
ค่าจ้างเหมาคนขับรถคน

สวนแมบ้าน 
สำนักปลัด 

งานบริหาร
ทั่วไป 

๓๒๔,๐๐๐.๐๐     เฉพาะเจาะจง ต.ค62-ก.ย63 ขออนุมัติจัดหาตามความ
จำเป็นตลอดทั้งปี 

4 ต.ค62-ก.ย63 
คชจ.ในการรับรองพิธี

การ 
สำนักปลัด 

งานบริหาร
ทั่วไป 

๒๐,๐๐๐.๐๐     เฉพาะเจาะจง ต.ค62-ก.ย63 ขออนุมัติจัดหาตามความ
จำเป็นตลอดทั้งปี 

5 ต.ค62-ก.ย63 
คชจ.ในการจัดงานพระ

ราชพิธี รัฐพิธี 
สำนักปลัด 

งานบริหาร
ทั่วไป 

๒๐,๐๐๐.๐๐     เฉพาะเจาะจง ต.ค62-ก.ย63 ขออนุมัติจัดหาตามความ
จำเป็นตลอดทั้งปี 



6 ต.ค62-ก.ย63 
คชจ.ในการตามนโยบาย

สำคัญและจำเป็น
เร่งด่วนรัฐ 

สำนักปลัด 
งานบริหาร

ทั่วไป 
๕๐,๐๐๐.๐๐     เฉพาะเจาะจง ต.ค62-ก.ย63 ขออนุมัติจัดหาตามความ

จำเป็นตลอดทั้งปี 

7 ต.ค62-ก.ย63 
คชจ.ในการจัดทำพรบ

รถยนต์ภาคบังคับ 4 คัน 
สำนักปลัด 

งานบริหาร
ทั่วไป 

๑๐,๐๐๐.๐๐     เฉพาะเจาะจง ต.ค62-ก.ย63 ขออนุมัติจัดหาตามความ
จำเป็นตลอดทั้งปี 

8 ต.ค62-ก.ย63 
คชจ.ในการธนาคารขยะ

รีไซเคิล 
สำนักปลัด 

งานบริหาร
ทั่วไป 

๑๐,๐๐๐.๐๐     เฉพาะเจาะจง ต.ค62-ก.ย63 ขออนุมัติจัดหาตามความ
จำเป็นตลอดทั้งปี 

9 ต.ค62-ก.ย63 
คชจ.ในการในโครงการ
ฝึกอบรมศึกษาดูงาน 

สำนักปลัด 
งานบริหาร

ทั่วไป 
๒๔๐,๐๐๐.๐๐     เฉพาะเจาะจง ต.ค62-ก.ย63 ขออนุมัติจัดหาตามความ

จำเป็นตลอดทั้งปี 

10 ต.ค62-ก.ย63 
คชจ.ในการเดินทางไป

ราชการ 
สำนักปลัด 

งานบริหาร
ทั่วไป 

๑๐๐,๐๐๐.๐๐     เฉพาะเจาะจง ต.ค62-ก.ย63 ขออนุมัติจัดหาตามความ
จำเป็นตลอดทั้งปี 

11 ต.ค62-ก.ย63 
คชจ.ในการจ่ายการ

เลือกต้ังท้องถ่ิน 
สำนักปลัด 

งานบริหาร
ทั่วไป 

๔๐๐,๐๐๐.๐๐     เฉพาะเจาะจง ต.ค62-ก.ย63 ขออนุมัติจัดหาตามความ
จำเป็นตลอดทั้งปี 



12 ต.ค62-ก.ย63 
คชจ.ในการถ่ายโอน
ภารกิจควบคุมไฟป่า 

สำนักปลัด 
งานบริหาร

ทั่วไป 
๑๐,๐๐๐.๐๐     เฉพาะเจาะจง ต.ค62-ก.ย63 ขออนุมัติจัดหาตามความ

จำเป็นตลอดทั้งปี 

13 ต.ค62-ก.ย63 คชจ.ในการการทำป้าย สำนักปลัด 
งานบริหาร

ทั่วไป 
๒๐,๐๐๐.๐๐     เฉพาะเจาะจง ต.ค62-ก.ย63 ขออนุมัติจัดหาตามความ

จำเป็นตลอดทั้งปี 

๑๔ ต.ค62-ก.ย63 
ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซม
ครุภัณฑ์อบต 

สำนักปลัด 
งานบริหาร

ทั่วไป 
       
50,000.00      เฉพาะเจาะจง ต.ค62-ก.ย63 ขออนุมัติจัดหาตามความ

จำเป็นตลอดทั้งปี 

๑๕ ต.ค62-ก.ย63 
ค่าวัสดุสำนักงาน
อุปกรณ์เครื่องเขียนแบบ 

สำนักปลัด 
งานบริหาร

ทั่วไป 
       
40,000.00      เฉพาะเจาะจง ต.ค62-ก.ย63 ขออนุมัติจัดหาตามความ

จำเป็นตลอดทั้งปี 

๑๖ ต.ค62-ก.ย63 ค่าซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด 
งานบริหาร

ทั่วไป 
       
20,000.00      เฉพาะเจาะจง ต.ค62-ก.ย63 ขออนุมัติจัดหาตามความ

จำเป็นตลอดทั้งปี 

๑๗ ต.ค62-ก.ย63 
ค่าซื้อวัสดุงานบ้านงาน
ครัว 

สำนักปลัด 
งานบริหาร

ทั่วไป 
       
20,000.00      เฉพาะเจาะจง ต.ค62-ก.ย63 ขออนุมัติจัดหาตามความ

จำเป็นตลอดทั้งปี 

๑๘ ต.ค62-ก.ย63 
ค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง
และหล่อลื่น 

สำนักปลัด 
งานบริหาร

ทั่วไป 
     
200,000.00      เฉพาะเจาะจง ต.ค62-ก.ย63 ขออนุมัติจัดหาตามความ

จำเป็นตลอดทั้งปี 



๑๙ ต.ค62-ก.ย63 ค่าวัสดุอื่น สำนักปลัด 
งานบริหาร

ทั่วไป 
       
50,000.00      เฉพาะเจาะจง ต.ค62-ก.ย63 ขออนุมัติจัดหาตามความ

จำเป็นตลอดทั้งปี 

๒๐ ต.ค62-ก.ย63 
ค่าครภุัณฑอ่านบัตร
อเนกประสงค์ 4 

สำนักปลัด 
งานบริหาร

ทั่วไป 
          
3,000.00      เฉพาะเจาะจง ต.ค62-ก.ย63 ขออนุมัติจัดหาตามความ

จำเป็นตลอดทั้งปี 

๒๑ ต.ค62-ก.ย63 
ค่าซื้อครภุัณฑ์ทางการ
เกษตร เครื่องตัดหญ้า
แบบสพาย 

สำนักปลัด 
งานบริหาร

ทั่วไป 
       
19,000.00      เฉพาะเจาะจง ต.ค62-ก.ย63 ขออนุมัติจัดหาตามความ

จำเป็นตลอดทั้งปี 

๒๒ ต.ค62-ก.ย63 
ค่าบำรุงรักษาและ
ซ่อมแซมครุภัณฑ์ 

สำนักปลัด 
บริหารงาน

คลัง 
       
30,000.00      เฉพาะเจาะจง ต.ค62-ก.ย63 ขออนุมัติจัดหาตามความ

จำเป็นตลอดทั้งปี 

๒๓ ต.ค62-ก.ย63 ค่าปรับปรงุเครือข่าย กองคลงั 
บริหารงาน

คลัง 
       
10,000.00      เฉพาะเจาะจง ต.ค62-ก.ย63 ขออนุมัติจัดหาตามความ

จำเป็นตลอดทั้งปี 

๒๔ ต.ค62-ก.ย63 
ค่าจ้างเครื่องถ่าย
เอกสารกรณีชำรุด 

กองคลงั 
บริหารงาน

คลัง 
          
5,000.00      เฉพาะเจาะจง ต.ค62-ก.ย63 ขออนุมัติจัดหาตามความ

จำเป็นตลอดทั้งปี 



๒๕ ต.ค62-ก.ย63 
ค่าจ้างเหมาบริการ
บันทึกข้อมูล,แผนที่ภาษี 

 กองคลัง  
บริหารงาน

คลัง 
     
216,000.00      เฉพาะเจาะจง ต.ค62-ก.ย63 ขออนุมัติจัดหาตามความ

จำเป็นตลอดทั้งปี 

๒๖ ต.ค62-ก.ย63 คชจ.ค่าลงทะเบียน  กองคลัง  
บริหารงาน

คลัง 
       
50,000.00      เฉพาะเจาะจง ต.ค62-ก.ย63 ขออนุมัติจัดหาตามความ

จำเป็นตลอดทั้งปี 

๒๗ ต.ค62-ก.ย63 
คชจ.ในการจัดทำแผนที่
ภาษี 

 กองคลัง  
บริหารงาน

คลัง 
       
20,000.00      เฉพาะเจาะจง ต.ค62-ก.ย63 ขออนุมัติจัดหาตามความ

จำเป็นตลอดทั้งปี 

๒๘ ต.ค62-ก.ย63 
ค่าจัดเก็บภาษีตาม
โครงการภาษีเคลื่อนที ่

 กองคลัง  
บริหารงาน

คลัง 
          
5,000.00      เฉพาะเจาะจง ต.ค62-ก.ย63 ขออนุมัติจัดหาตามความ

จำเป็นตลอดทั้งปี 

๒๙ ต.ค62-ก.ย63 
คชจ.จัดทำป้าย
ประชาสัมพันธ์ภาษีป้าย
,โรงเรือน 

 กองคลัง  
บริหารงาน

คลัง 
          
5,000.00      เฉพาะเจาะจง ต.ค62-ก.ย63 ขออนุมัติจัดหาตามความ

จำเป็นตลอดทั้งปี 

๓๐ ต.ค62-ก.ย63 คชจ.ฝึกอบรมสัมมนา  กองคลัง  
บริหารงาน

คลัง 
       
50,000.00      เฉพาะเจาะจง ต.ค62-ก.ย63 ขออนุมัติจัดหาตามความ

จำเป็นตลอดทั้งปี 



๓๑ ต.ค62-ก.ย63 
ค่าบำรุงรักษาและ
ซ่อมแซมครุภัณฑ์ 

 กองคลัง  
บริหารงาน

คลัง 
       
15,000.00      เฉพาะเจาะจง ต.ค62-ก.ย63 ขออนุมัติจัดหาตามความ

จำเป็นตลอดทั้งปี 

๓๒ ต.ค62-ก.ย63 ค่าวัสดุสำนักงาน  กองคลัง  
บริหารงาน

คลัง 
       
70,000.00      เฉพาะเจาะจง ต.ค62-ก.ย63 ขออนุมัติจัดหาตามความ

จำเป็นตลอดทั้งปี 

๓๓ ต.ค62-ก.ย63 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  กองคลัง  
บริหารงาน

คลัง 
       
20,000.00      เฉพาะเจาะจง ต.ค62-ก.ย63 ขออนุมัติจัดหาตามความ

จำเป็นตลอดทั้งปี 

๓๔ ต.ค62-ก.ย63 
ค่าซื้อตู้เก็บเอกสาร 2
บานทึบ 3 

 กองคลัง  
บริหารงาน

คลัง 
       
17,700.00      เฉพาะเจาะจง ต.ค62-ก.ย63 ขออนุมัติจัดหาตามความ

จำเป็นตลอดทั้งปี 

๓๕ ต.ค62-ก.ย63 ครุภัณฑ์เก้าอี ้  กองคลัง  
บริหารงาน

คลัง 
          
2,950.00      เฉพาะเจาะจง ต.ค62-ก.ย63 ขออนุมัติจัดหาตามความ

จำเป็นตลอดทั้งปี 

๓๖ ต.ค62-ก.ย63 ครุภัณฑ์โต๊ะทำงาน 2ตัว  กองคลัง  
บริหารงาน

คลัง 
       
17,000.00      เฉพาะเจาะจง ต.ค62-ก.ย63 ขออนุมัติจัดหาตามความ

จำเป็นตลอดทั้งปี 

๓๗ ต.ค62-ก.ย63 คอมพิวเตอรโน๊คบุ๊ค2  กองคลัง  
บริหารงาน

คลัง 
       
44,000.00      เฉพาะเจาะจง ต.ค62-ก.ย63 ขออนุมัติจัดหาตามความ

จำเป็นตลอดทั้งปี 

๓๘ ต.ค62-ก.ย63 ค่าจัดซื้อปริ้นเตอร์  กองคลัง  
บริหารงาน

คลัง 
          
7,900.00      เฉพาะเจาะจง ต.ค62-ก.ย63 ขออนุมัติจัดหาตามความ

จำเป็นตลอดทั้งปี 



๓๙ ต.ค62-ก.ย63 

ค่าจ้างเหมาพนักงานทำ
ความสะอาดศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก5 คนละ9,000 
บาท 

 กอง
ศึกษา  

งาน
บริหารงาน
การศึกษา 

     
540,000.00      เฉพาะเจาะจง ต.ค62-ก.ย63 ขออนุมัติจัดหาตามความ

จำเป็นตลอดทั้งปี 

๔๐ ต.ค62-ก.ย63 ค่าลงทะเบียน 
 กอง
ศึกษา  

งาน
บริหารงาน
การศึกษา 

       
50,000.00      เฉพาะเจาะจง ต.ค62-ก.ย63 ขออนุมัติจัดหาตามความ

จำเป็นตลอดทั้งปี 

๔๑ ต.ค62-ก.ย63 
ค่าใช้จ่ายเดินทางไป
ราชการ 

 กอง
ศึกษา  

งาน
บริหารงาน
การศึกษา 

       
50,000.00      เฉพาะเจาะจง ต.ค62-ก.ย63 ขออนุมัติจัดหาตามความ

จำเป็นตลอดทั้งปี 

๔๒ ต.ค62-ก.ย63 
ค่าบำรุงรักษาและ
ซ่อมแซม 

 กอง
ศึกษา  

งาน
บริหารงาน
การศึกษา 

       
20,000.00      เฉพาะเจาะจง ต.ค62-ก.ย63 ขออนุมัติจัดหาตามความ

จำเป็นตลอดทั้งปี 

๔๓ ต.ค62-ก.ย63 ค่าซื้อวัสดุสำนักงาน 
 กอง
ศึกษา  

งาน
บริหารงาน
การศึกษา 

       
20,000.00      เฉพาะเจาะจง ต.ค62-ก.ย63 ขออนุมัติจัดหาตามความ

จำเป็นตลอดทั้งปี 

๔๔ ต.ค62-ก.ย63 ค่าซื้อวัสดุงานบ้านครัว 
 กอง
ศึกษา  

งาน
บริหารงาน
การศึกษา 

       
20,000.00      เฉพาะเจาะจง ต.ค62-ก.ย63 ขออนุมัติจัดหาตามความ

จำเป็นตลอดทั้งปี 

๔๕ ต.ค62-ก.ย63 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 
 กอง
ศึกษา  

งาน
บริหารงาน
การศึกษา 

       
20,000.00      เฉพาะเจาะจง ต.ค62-ก.ย63 ขออนุมัติจัดหาตามความ

จำเป็นตลอดทั้งปี 



๔๖ ต.ค62-ก.ย63 
ค่าจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ 

 กอง
ศึกษา  

งาน
บริหารงาน
การศึกษา 

     
132,000.00      เฉพาะเจาะจง ต.ค62-ก.ย63 ขออนุมัติจัดหาตามความ

จำเป็นตลอดทั้งปี 

๔๗ ต.ค62-ก.ย63 
.ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์
โน๊คบุ๊ค 

 กอง
ศึกษา  

งาน
บริหารงาน
การศึกษา 

       
22,000.00      เฉพาะเจาะจง ต.ค62-ก.ย63 ขออนุมัติจัดหาตามความ

จำเป็นตลอดทั้งปี 

๔๘ ต.ค62-ก.ย63 
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ
แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ัง
ถังหมึกพิมพ์ 

 กอง
ศึกษา  

งาน
บริหารงาน
การศึกษา 

       
25,800.00      เฉพาะเจาะจง ต.ค62-ก.ย63 ขออนุมัติจัดหาตามความ

จำเป็นตลอดทั้งปี 

๔๙ ต.ค62-ก.ย63 ค่าซื้อเครื่องเล่นพัฒนา 
 กอง
ศึกษา  

งาน
บริหารงาน
การศึกษา 

     
100,000.00      เฉพาะเจาะจง ต.ค62-ก.ย63 ขออนุมัติจัดหาตามความ

จำเป็นตลอดทั้งปี 

๕๐ ต.ค62-ก.ย63 
คชจ.ในกิจกรรมวันเด็ก
แห่งชาติ 

 กอง
ศึกษา  

งาน
บริหารงาน
การศึกษา 

     
686,800.00      เฉพาะเจาะจง ต.ค62-ก.ย63 ขออนุมัติจัดหาตามความ

จำเป็นตลอดทั้งปี 

๕๑ ต.ค62-ก.ย63 
คชจ.ตรวจสุขภาพ
ประจำป ี

 กอง
ศึกษา  

งาน
บริหารงาน
การศึกษา 

       
10,000.00      เฉพาะเจาะจง ต.ค62-ก.ย63 ขออนุมัติจัดหาตามความ

จำเป็นตลอดทั้งปี 

๕๒ ต.ค62-ก.ย63 
คชจ.ในการจัดทำ
หลักสูตรท้องถ่ิน 

 กอง
ศึกษา  

งาน
บริหารงาน
การศึกษา 

       
10,000.00      เฉพาะเจาะจง ต.ค62-ก.ย63 ขออนุมัติจัดหาตามความ

จำเป็นตลอดทั้งปี 



๕๓ ต.ค62-ก.ย63 
คชจ.ในการพัฒนา
เทคโนโลยีเพ่ือการเรียน
การสอน 

 กอง
ศึกษา  

งาน
บริหารงาน
การศึกษา 

       
20,000.00      เฉพาะเจาะจง ต.ค62-ก.ย63 ขออนุมัติจัดหาตามความ

จำเป็นตลอดทั้งปี 

๕๔ ต.ค62-ก.ย63 ค่าจัดซื้ออาหารกลางวัน 
 กอง
ศึกษา  

งาน
บริหารงาน
การศึกษา 

     
122,500.00      เฉพาะเจาะจง ต.ค62-ก.ย63 ขออนุมัติจัดหาตามความ

จำเป็นตลอดทั้งปี 

๕๕ ต.ค62-ก.ย63 
คชจ.โครงการพัฒนา
เทคโนโลยีเพ่ือการเรียน
การสอน 

 กอง
ศึกษา  

งาน
บริหารงาน
การศึกษา 

       
42,500.00      เฉพาะเจาะจง ต.ค62-ก.ย63 ขออนุมัติจัดหาตามความ

จำเป็นตลอดทั้งปี 

๕๖ ต.ค62-ก.ย63 
คชจ.ในการจัดการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

 กอง
ศึกษา  

งาน
บริหารงาน
การศึกษา 

       
28,250.00      เฉพาะเจาะจง ต.ค62-ก.ย63 ขออนุมัติจัดหาตามความ

จำเป็นตลอดทั้งปี 

๕๗ ต.ค62-ก.ย63 
คชจ.ในการเรียนการ
สอน 

 กอง
ศึกษา  

งาน
บริหารงาน
การศึกษา 

     
195,500.00      เฉพาะเจาะจง ต.ค62-ก.ย63 ขออนุมัติจัดหาตามความ

จำเป็นตลอดทั้งปี 



๕๘ ต.ค62-ก.ย63 
คชจ.ในการจัดการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โสกก่าม 

 กอง
ศึกษา  

งานบริการ
สาธารณสุข
และงาน

สาธารณสุขอื่น 

     
129,950.00      เฉพาะเจาะจง ต.ค62-ก.ย63 ขออนุมัติจัดหาตามความ

จำเป็นตลอดทั้งปี 

๕๙ ต.ค62-ก.ย63 
คชจ.ในการแข่งกีฬา
ด้านศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

สำนักปลัด 

งานบริการ
สาธารณสุข
และงาน

สาธารณสุขอื่น 

       
20,000.00      เฉพาะเจาะจง ต.ค62-ก.ย63 ขออนุมัติจัดหาตามความ

จำเป็นตลอดทั้งปี 

๖๐ ต.ค62-ก.ย63 
คชจ.ในการจัดกิจกรรม
วันเด็กตำบลโสกก่าม 

สำนักปลัด 

งานบริการ
สาธารณสุข
และงาน

สาธารณสุขอื่น 

     
100,000.00      เฉพาะเจาะจง ต.ค62-ก.ย63 ขออนุมัติจัดหาตามความ

จำเป็นตลอดทั้งปี 

๖๑ ต.ค62-ก.ย63 
คชจ.ในการอบรมนิเทศ
ผู้ปกครอง 

สำนักปลัด 

งานบริการ
สาธารณสุข
และงาน

สาธารณสุขอื่น 

       
20,000.00      เฉพาะเจาะจง ต.ค62-ก.ย63 ขออนุมัติจัดหาตามความ

จำเป็นตลอดทั้งปี 

๖๒ ต.ค62-ก.ย63 
คชจ.ในการจัดซื้อ
เวชภัณฑ์ 

 กอง
ศึกษา  

งานบริการ
สาธารณสุข
และงาน

สาธารณสุขอื่น 

       
30,000.00      เฉพาะเจาะจง ต.ค62-ก.ย63 ขออนุมัติจัดหาตามความ

จำเป็นตลอดทั้งปี 



๖๓ ต.ค62-ก.ย63 
คชจ.การจัดการศึกษา
ด้านวิชการอันเป็น
ประโยชน์ต่อชุมชน 

 กอง
ศึกษา  

งานบริการ
สาธารณสุข
และงาน

สาธารณสุขอื่น 

     
200,000.00      เฉพาะเจาะจง ต.ค62-ก.ย63 ขออนุมัติจัดหาตามความ

จำเป็นตลอดทั้งปี 

๖๔ ต.ค62-ก.ย63 
คชจ.ในการแข่งขันกีฬา
สี 

 กอง
ศึกษา  

งานบริการ
สาธารณสุข
และงาน

สาธารณสุขอื่น 

       
20,000.00      เฉพาะเจาะจง ต.ค62-ก.ย63 ขออนุมัติจัดหาตามความ

จำเป็นตลอดทั้งปี 

๖๕ ต.ค62-ก.ย63 ค่าวัสดุอาหารเสริมนม 
 กอง
ศึกษา  

งานบริการ
สาธารณสุข
และงาน

สาธารณสุขอื่น 

  
1,539,200.00      เฉพาะเจาะจง ต.ค62-ก.ย63 ขออนุมัติจัดหาตามความ

จำเป็นตลอดทั้งปี 

๖๖ ต.ค62-ก.ย63 

คชจ.ค่าสำรวจจำนวน
สัตว์และข้ึนทะเบียน
สัตว์ตามโครงการสัตว์
ปลอดโรค  

 กอง
ศึกษา  

งานบริการ
สาธารณสุข
และงาน

สาธารณสุขอื่น 

       
20,000.00      เฉพาะเจาะจง ต.ค62-ก.ย63 ขออนุมัติจัดหาตามความ

จำเป็นตลอดทั้งปี 



๖๗ ต.ค62-ก.ย63 
คชจ.การป้องกันและ
ระงับโรคติดต่างต่างๆใน
ชุมชน 

 กอง
ศึกษา  

งานบริการ
สาธารณสุข
และงาน

สาธารณสุขอื่น 

     
100,000.00      เฉพาะเจาะจง ต.ค62-ก.ย63 ขออนุมัติจัดหาตามความ

จำเป็นตลอดทั้งปี 

๖๘ ต.ค62-ก.ย63 
ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์ 

 กอง
ศึกษา  

งานบริการ
สาธารณสุข
และงาน

สาธารณสุขอื่น 

       
20,000.00      เฉพาะเจาะจง ต.ค62-ก.ย63 ขออนุมัติจัดหาตามความ

จำเป็นตลอดทั้งปี 

๖๙ ต.ค62-ก.ย63 ค่าซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 
กอง

สวัสดิการ 
แผนงานสังคม

สงเคราะห ์
     
108,000.00      เฉพาะเจาะจง ต.ค62-ก.ย63 ขออนุมัติจัดหาตามความ

จำเป็นตลอดทั้งปี 

๗๐ ต.ค62-ก.ย63 
คชจ.ในโครงการกตัญญู
กตเวทิตาผู้สูงอายุ 

กอง
สวัสดิการ 

แผนงานสังคม
สงเคราะห ์

     
100,000.00      เฉพาะเจาะจง ต.ค62-ก.ย63 ขออนุมัติจัดหาตามความ

จำเป็นตลอดทั้งปี 

๗๑ ต.ค62-ก.ย63 
คชจ.ในการสง่เสริม
อาชีพเศรษฐิกิจพอเพียง
และฝึกอบรมอาชีพ 

กอง
สวัสดิการ 

แผนงานสังคม
สงเคราะห ์

       
20,000.00      เฉพาะเจาะจง ต.ค62-ก.ย63 ขออนุมัติจัดหาตามความ

จำเป็นตลอดทั้งปี 



๗๒ ต.ค62-ก.ย63 
คชจ.ในการอบรมอาชีพ
สำหรับผู้พิการและ
ผู้สูงอายุในเขตตำบล 

กอง
สวัสดิการ 

แผนงานสังคม
สงเคราะห ์

       
20,000.00      เฉพาะเจาะจง ต.ค62-ก.ย63 ขออนุมัติจัดหาตามความ

จำเป็นตลอดทั้งปี 

๗๓ ต.ค62-ก.ย63 
ค่าซ่อมบำรุงซ่อมแซม
ครุภัณฑ์ 

กอง
สวัสดิการ 

แผนงานสังคม
สงเคราะห ์

          
5,000.00      เฉพาะเจาะจง ต.ค62-ก.ย63 ขออนุมัติจัดหาตามความ

จำเป็นตลอดทั้งปี 

๗๔ ต.ค62-ก.ย63 
ค่าซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่อง
เขียนแบบพิมพ์ใบเสร็จ
ต่างๆ 

กอง
สวัสดิการ 

แผนงานสังคม
สงเคราะห ์

          
5,000.00      เฉพาะเจาะจง ต.ค62-ก.ย63 ขออนุมัติจัดหาตามความ

จำเป็นตลอดทั้งปี 

๗๕ ต.ค62-ก.ย63 ค่าซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 
กอง

สวัสดิการ 
แผนงานสังคม

สงเคราะห ์
          
5,000.00      เฉพาะเจาะจง ต.ค62-ก.ย63 ขออนุมัติจัดหาตามความ

จำเป็นตลอดทั้งปี 

๗๖ ต.ค62-ก.ย63 
ค่าครภุัณฑ์คอมพิวเตอร์
แบบพิมพแบบฉีดหมึก
พร้อมถังติดต้ัง 

กอง
สวัสดิการ 

แผนงานสังคม
สงเคราะห ์

          
4,300.00      เฉพาะเจาะจง ต.ค62-ก.ย63 ขออนุมัติจัดหาตามความ

จำเป็นตลอดทั้งปี 

๗๗ ต.ค62-ก.ย63 
ค่าซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ 

กอง
สวัสดิการ 

แผนงานสังคม
สงเคราะห ์

       
22,000.00      เฉพาะเจาะจง ต.ค62-ก.ย63 ขออนุมัติจัดหาตามความ

จำเป็นตลอดทั้งปี 



๗๘ ต.ค62-ก.ย63 
ค่าโครงการรณรงค์
ต่อต้านยาเสพติด 

กอง
สวัสดิการ 

แผนงานสร้าง
เข้มแข็งของ

ชุมชน 

       
10,000.00      เฉพาะเจาะจง ต.ค62-ก.ย63 ขออนุมัติจัดหาตามความ

จำเป็นตลอดทั้งปี 

๗๙ ต.ค62-ก.ย63 ค่าฝึกอบรมอปพร. 
กอง

สวัสดิการ 

แผนงานสร้าง
เข้มแข็งของ

ชุมชน 

     
200,000.00      เฉพาะเจาะจง ต.ค62-ก.ย63 ขออนุมัติจัดหาตามความ

จำเป็นตลอดทั้งปี 

๘๐ ต.ค62-ก.ย63 
คชจ.การจัดกิจกรรมงาน
แข่งขันกีฬาตำบล
โสกก่าม 

 กอง
ศึกษา  

แผนงานสร้าง
เข้มแข็งของ

ชุมชน 

     
100,000.00      เฉพาะเจาะจง ต.ค62-ก.ย63 ขออนุมัติจัดหาตามความ

จำเป็นตลอดทั้งปี 

๘๑ ต.ค62-ก.ย63 
คชจ.ในการจัดซื้อ
อุปกรณ์ประเภทต่างๆ 

 กอง
ศึกษา  

แผนงานสร้าง
เข้มแข็งของ

ชุมชน 

       
80,000.00      เฉพาะเจาะจง ต.ค62-ก.ย63 ขออนุมัติจัดหาตามความ

จำเป็นตลอดทั้งปี 

๘๒ ต.ค62-ก.ย63 
คชจ.ในการประเพณีแห่
เทียนเข้าพรรษา 

 กอง
ศึกษา  

แผนงานสร้าง
เข้มแข็งของ

ชุมชน 

       
60,000.00      เฉพาะเจาะจง ต.ค62-ก.ย63 ขออนุมัติจัดหาตามความ

จำเป็นตลอดทั้งปี 

๘๓ ต.ค62-ก.ย63 
คชจ.โครงการอบรม
ธรรมะ 

 กอง
ศึกษา  

แผนงานสร้าง
เข้มแข็งของ

ชุมชน 

       
20,000.00      เฉพาะเจาะจง ต.ค62-ก.ย63 ขออนุมัติจัดหาตามความ

จำเป็นตลอดทั้งปี 



๘๔ ต.ค62-ก.ย63 
คชจ.โครงการวัดราษ รัฐ 
สร้างสุข 

 กอง
ศึกษา  

แผนงานสร้าง
เข้มแข็งของ

ชุมชน 

       
10,000.00      เฉพาะเจาะจง ต.ค62-ก.ย63 ขออนุมัติจัดหาตามความ

จำเป็นตลอดทั้งปี 

๘๕ ต.ค62-ก.ย63 
ค่าจ้างเหมาบริการกอง
ช่าง 

กองช่าง 
แผนงาน

อุตสาหกรรม
และการโยธา 

     
624,000.00      เฉพาะเจาะจง ต.ค62-ก.ย63 ขออนุมัติจัดหาตามความ

จำเป็นตลอดทั้งปี 

๘๖ ต.ค62-ก.ย63 
ค่าจ้างออกแบบเขียน
แบบ รับรอง 

กองช่าง 
แผนงาน

อุตสาหกรรม
และการโยธา 

       
30,000.00      เฉพาะเจาะจง ต.ค62-ก.ย63 ขออนุมัติจัดหาตามความ

จำเป็นตลอดทั้งปี 

๘๗ ต.ค62-ก.ย63 
ค่าจ้างตรวจสอบคุรภาพ
น้ำ 

กองช่าง 
แผนงาน

อุตสาหกรรม
และการโยธา 

       
30,000.00      เฉพาะเจาะจง ต.ค62-ก.ย63 ขออนุมัติจัดหาตามความ

จำเป็นตลอดทั้งปี 

๘๘ ต.ค62-ก.ย63 
ค่าลงทะเบียนในการ
ฝึกอบรมสัมมนาต่างๆ 

กองช่าง 
แผนงาน

อุตสาหกรรม
และการโยธา 

       
30,000.00      เฉพาะเจาะจง ต.ค62-ก.ย63 ขออนุมัติจัดหาตามความ

จำเป็นตลอดทั้งปี 

๘๙ ต.ค62-ก.ย63 
คชจ.ในการรงัวัด
ขอบเขตที่สาธารณะ 

กองช่าง 
แผนงาน

อุตสาหกรรม
และการโยธา 

       
30,000.00      เฉพาะเจาะจง ต.ค62-ก.ย63 ขออนุมัติจัดหาตามความ

จำเป็นตลอดทั้งปี 



๙๐ ต.ค62-ก.ย63 คชจ.เดินทางไปราชการ กองช่าง 
แผนงาน

อุตสาหกรรม
และการโยธา 

       
30,000.00      เฉพาะเจาะจง ต.ค62-ก.ย63 ขออนุมัติจัดหาตามความ

จำเป็นตลอดทั้งปี 

๙๑ ต.ค62-ก.ย63 คชจ.ขุดเจาะบาดาล กองช่าง 
งานก่อสร้าง
โครงสร้าง

พ้ืนฐานโยธา 

       
50,000.00      เฉพาะเจาะจง ต.ค62-ก.ย63 มีนาคม 

๙๒ ต.ค62-ก.ย63 
ค่าซ่อมบำรุงซ่อมแซม
ครุภัณฑ์ 

กองช่าง 
งานก่อสร้าง
โครงสร้าง

พ้ืนฐานโยธา 

       
50,000.00      เฉพาะเจาะจง ต.ค62-ก.ย63 มีนาคม 

๙๓ ต.ค62-ก.ย63 
ค่าวัสดุอุปกรณ์เครื่อง
เขียน 

กองช่าง 
งานก่อสร้าง
โครงสร้าง

พ้ืนฐานโยธา 

       
20,000.00      เฉพาะเจาะจง ต.ค62-ก.ย63 มกราคม 

๙๔ ต.ค62-ก.ย63 ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง 
งานก่อสร้าง
โครงสร้าง

พ้ืนฐานโยธา 

     
100,000.00      เฉพาะเจาะจง ต.ค62-ก.ย63 มกราคม 

๙๕ ต.ค62-ก.ย63 ค่าวัสดุก่อสร้าง กองช่าง 
งานก่อสร้าง
โครงสร้าง

พ้ืนฐานโยธา 

     
280,000.00      เฉพาะเจาะจง ต.ค62-ก.ย63 มกราคม 

๙๖ ต.ค62-ก.ย63 ค่าจัดซื้อวิทยศาสตร์ กองช่าง 
งานก่อสร้าง
โครงสร้าง

พ้ืนฐานโยธา 

     
150,000.00      เฉพาะเจาะจง ต.ค62-ก.ย63 มกราคม 

๙๗ ต.ค62-ก.ย63 ค่าซื้อวัสดุการเกษตร กองช่าง 
งานก่อสร้าง
โครงสร้าง

พ้ืนฐานโยธา 

       
10,000.00      เฉพาะเจาะจง ต.ค62-ก.ย63 มกราคม 



๙๘ ต.ค62-ก.ย63 ค่าซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง 
งานก่อสร้าง
โครงสร้าง

พ้ืนฐานโยธา 

       
10,000.00      เฉพาะเจาะจง ต.ค62-ก.ย63 กุมภาพันธ ์

๙๙ ต.ค62-ก.ย63 
ค่าไฟฟ้าในการผลิต
น้ำประปา 

กองช่าง 
งานก่อสร้าง
โครงสร้าง

พ้ืนฐานโยธา 

     
600,000.00      เฉพาะเจาะจง ต.ค62-ก.ย63 มีนาคม 

๑๐๐ ต.ค62-ก.ย63 
ค่าซื้อเครื่องสูบน้ำชนิด
ต่าง 

กองช่าง 
งานก่อสร้าง
โครงสร้าง

พ้ืนฐานโยธา 

     
150,000.00      เฉพาะเจาะจง ต.ค62-ก.ย63 มีนาคม 

๑๐๑ ต.ค62-ก.ย63 
ค่าซื้อไมล์และไมชนิด
ต่าง 

กองช่าง 
งานก่อสร้าง
โครงสร้าง

พ้ืนฐานโยธา 

       
10,000.00      เฉพาะเจาะจง ต.ค62-ก.ย63 มีนาคม 

๑๐๒ ต.ค62-ก.ย63 
ค่าก่อสร้างรางระบายน้ำ
พร้อมฝาปิดสำเร็จรูป
บ้านโสกก่าม ม.1 

กองช่าง 
งานก่อสร้าง
โครงสร้าง

พ้ืนฐานโยธา 

     
250,000.00      เฉพาะเจาะจง ต.ค62-ก.ย63 มีนาคม 

๑๐๓ ต.ค62-ก.ย63 
ค่าก่อสร้างรางระบายน้ำ
พร้อมฝาปิดสำเร็จรูป
บ้านเจริญสุข ม.12 

กองช่าง 
งานก่อสร้าง
โครงสร้าง

พ้ืนฐานโยธา 

     
250,000.00      เฉพาะเจาะจง ต.ค62-ก.ย63 เมษษยน 



๑๐๔ ต.ค62-ก.ย63 

ก่อสร้างถนนสายใหม่
บ้านโสกก่าม-บ้านต้อง
แยกนานางจงกลเอก
สะพัง 

กองช่าง 
งานก่อสร้าง
โครงสร้าง

พ้ืนฐานโยธา 

     
150,000.00      เฉพาะเจาะจง ต.ค62-ก.ย63 เมษายน 

๑๐๕ ต.ค62-ก.ย63 
ก่อสร้างรั้วด้านหน้า
องค์การบริหารอบต.
โสกก่าม 

กองช่าง 
งานก่อสร้าง
โครงสร้าง

พ้ืนฐานโยธา 

       
60,000.00      เฉพาะเจาะจง ต.ค62-ก.ย63 เมษายน 

๑๐๖ ต.ค62-ก.ย63 
โครงการปรับปรงุตลาด
ชุมชน 

กองช่าง 
งานก่อสร้าง
โครงสร้าง

พ้ืนฐานโยธา 

       
32,000.00      เฉพาะเจาะจง ต.ค62-ก.ย63 เมษษยน 

๑๐๗ ต.ค62-ก.ย63 
ก่อสร้างเตาเผาขยะ
อบต.โสกก่าม 

กองช่าง 
งานก่อสร้าง
โครงสร้าง

พ้ืนฐานโยธา 

       
20,000.00      เฉพาะเจาะจง ต.ค62-ก.ย63 เมษายน 

๑๐๘ ต.ค62-ก.ย63 
โครงการปรับปรงุศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กยางเรียน
ม.3 

กองช่าง 
งานก่อสร้าง
โครงสร้าง

พ้ืนฐานโยธา 

     
150,000.00      เฉพาะเจาะจง ต.ค62-ก.ย63 เมษายน 



๑๐๙ ต.ค62-ก.ย63 
โครงการปรับปรงุศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ่อ
พนา ม.5 

กองช่าง 
งานก่อสร้าง
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

     
150,000.00      เฉพาะเจาะจง ต.ค62-ก.ย63 มิถุนายน 

๑๑๐ ต.ค62-ก.ย63 
ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านดงสว่าง  ม.6 

กองช่าง 
งานก่อสร้าง
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

     
150,000.00      เฉพาะเจาะจง ต.ค62-ก.ย63 กรกฎาคม 

๑๑๑ ต.ค62-ก.ย63 
ก่อสร้างคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในบ้านยาง
เรียน ม.3  

กองช่าง 
งานก่อสร้าง
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

     
250,000.00      เฉพาะเจาะจง ต.ค62-ก.ย63 พฤาภาคม 

๑๑๒ ต.ค62-ก.ย63 

ก่อสร้างรางระบายน้ำค
สล.พร้อมฝาปิด
สำเร็จรูปบ้านหนองปะ
ต่าง ม.4 

กองช่าง 
งานก่อสร้าง
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

     
250,000.00      เฉพาะเจาะจง ต.ค62-ก.ย63 มิถุนายน 



๑๑๓ ต.ค62-ก.ย63 
ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กบ้านดงสว่าง 
ม.6 

กองช่าง 
งานก่อสร้าง
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

     
250,000.00      เฉพาะเจาะจง ต.ค62-ก.ย63 มิถุนายน 

๑๑๔ ต.ค62-ก.ย63 
ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กบ้านโนน
สำราญ ม.7 

กองช่าง 
งานก่อสร้าง
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

     
150,000.00      เฉพาะเจาะจง ต.ค62-ก.ย63 มิถุนายน 

๑๑๕ ต.ค62-ก.ย63 
ก่อสร้างรางระบายน้ำ
บ้านหนองปลาดุก ม.8 

กองช่าง 
งานก่อสร้าง
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

     
150,000.00      เฉพาะเจาะจง ต.ค62-ก.ย63 มิถุนายน 

๑๑๕ ต.ค62-ก.ย63 
ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กบ้านถ้ำพระ 
ม.9 

กองช่าง 
งานก่อสร้าง
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

     
250,000.00      เฉพาะเจาะจง ต.ค62-ก.ย63 มิถุนายน 



๑๑๖ ต.ค62-ก.ย63 
ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กบ้านโนน
สำราญใต้ม.10 

กองช่าง 
งานก่อสร้าง
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

     
250,000.00      เฉพาะเจาะจง ต.ค62-ก.ย63 ก.ค 

๑๑๗ ต.ค62-ก.ย63 
ก่อสร้างรางระบายน้ำ
บ้านโนนงาม ม.11 

กองช่าง 
งานก่อสร้าง
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

     
250,000.00      เฉพาะเจาะจง ต.ค62-ก.ย63 ก.ค 

๑๑๘ ต.ค62-ก.ย63 
ซ่อมแซมถนนลูกรัง
ภายในเขตตำบล
โสกก่ามโดยใช้หินคลุก 

กองช่าง 
งานก่อสร้าง
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

     
928,000.00      เฉพาะเจาะจง ต.ค62-ก.ย63 ส.ค 

๑๒๓ ต.ค62-ก.ย63 
คชจโครงการรักน้ำรัก
แผ่นดินรักป่า 

สำนักปลัด 
แผนงาน

การเกษตร 
       
10,000.00      เฉพาะเจาะจง ต.ค62-ก.ย63 ขออนุมัติจัดหาตามความ

จำเป็นตลอดทั้งปี 

 




