
แบบ  ผด.2

แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวนเงนิ ประเภท จ านวน

1 โครงการฝึกอบรมความรู้เก่ียวกบักฏหมายว่า
ดว้ยขอ้มูลข่าวสารของราชการให้แก่บุคลากร
ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลตะขบ

ส านกัปลดั บริหารงานทัว่ไป 30,000        เฉพาะเจาะจง 7

2 โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ผูบ้ริหาร 
พนกังานส่วนต าบล ลูกจา้งประจ า และ
พนกังานจา้งขององคก์ารบริหารส่วนต าบล
ตะขบ

ส านกัปลดั บริหารงานทัว่ไป 20,000 เฉพาะเจาะจง 7

3 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการการพฒันา
องคก์ร Organiztion Development :OD ของ
องคก์ารบริหารส่วนต าบลตะขบ

ส านกัปลดั บริหารงานทัว่ไป 50,000 เฉพาะเจาะจง 7

4 โครงการฝึกอบรมและทศันศึกษาดุงานเพ่ือ
พฒันาศกัยภาพ  ผูบ้ริหาร  สามชิกสภาองคก์าร
บริหารส่วนต าบลตะขบ  พนกังานส่วนต าบล  
ลูกจา้งประจ า  และพนกังานจา้งขององคก์าร
บริหารส่วนต าบลตะขบ

ส านกัปลดั บริหารงานทัว่ไป 500,000 เฉพาะเจาะจง 7

5 โครงการจดัซ้ือถงัเก็บน ้าประจ าหมู่บา้นพร้อม
ฐานรอง

ส านกัปลดั รักษาความสงบฯ 100,000 เฉพาะเจาะจง 7

6 โครงการช่วยเหลือผูป้ระสบภยัพิบติักรณี
ฉุกเฉินในพ้ืนท่ีต าบลตะขบ

ส านกัปลดั รักษาความสงบฯ 50,000 เฉพาะเจาะจง 7
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แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวนเงนิ ประเภท จ านวน

7 โครงการปกป้องสถาบนัส าคญัของชาติ ส านกัปลดั รักษาความสงบฯ 20,000        เฉพาะเจาะจง 7
8 โครงการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาภยัแลง้ใน

พ้ืนท่ีต าบลตะขบ
ส านกัปลดั รักษาความสงบฯ 300,000      เฉพาะเจาะจง 7

9 โครงการป้องกนัและลดอุบติัเหตุทางถนน  ช่วง
เทศกาลปีใหม่

ส านกัปลดั รักษาความสงบฯ 30,000 เฉพาะเจาะจง 7

10 โครงการป้องกนัและลดอุบติัเหตุทางถนน  
ช่วงสงกรานต์

ส านกัปลดั รักษาความสงบฯ 30,000 เฉพาะเจาะจง 7

11 โครงการฝึกทบทวนอาสาสมคัรป้องกนัฝ่ายพล
เรือน ( อปพร.)

ส านกัปลดั รักษาความสงบฯ 40,000 เฉพาะเจาะจง 7

12 โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบติัการจิตอาสาภยั
พิบติัประจ าองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

ส านกัปลดั รักษาความสงบฯ 220,000 เฉพาะเจาะจง 7

13 โครงการฝึกอบรมซกัซอ้มแผนป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณภยั

ส านกัปลดั รักษาความสงบฯ 30,000 เฉพาะเจาะจง 7

14 โครงการฝึกอบรมอาสาสมคัรป้องกนัไฟป่า ส านกัปลดั รักษาความสงบฯ 30,000 เฉพาะเจาะจง 7

15 โครงการฝึกอบรมอาสาสมคัรป้องกนัฝ่ายพล
เรือน    ( อปพร.)

ส านกัปลดั รักษาความสงบฯ 40,000 เฉพาะเจาะจง 7

16 โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมท่ีอยูอ่าศยั
ผูสู้งอาย ุ ผูพิ้การ และผูด้อ้ยโอกาส

ส านกัปลดั สงัคมสงเคราะห์ 100,000 เฉพาะเจาะจง 7

17 โครงการจดัพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั

ส านกัปลดั สร้างความเขม้แขง็ฯ 50,000 เฉพาะเจาะจง 7
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18 โครงการจดัพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาพระบรม
ราชินี

ส านกัปลดั สร้างความเขม้แขง็ฯ 50,000 เฉพาะเจาะจง 7

19 โครงการจา้งนกัเรียน นกัศึกษา ท างานระหว่าง
ช่วงปิดภาคเรียน

ส านกัปลดั สร้างความเขม้แขง็ฯ 40,000 เฉพาะเจาะจง 7

20 โครงการชุมชนอุ่นใจไดลู้กหลานกลบัคืน
ปฏิบติัการปิดลอ้ม X-ray

ส านกัปลดั สร้างความเขม้แขง็ฯ 30,000 เฉพาะเจาะจง 7

21 โครงการประชาคมระดบัต าบล ส านกัปลดั สร้างความเขม้แขง็ฯ 20,000 เฉพาะเจาะจง 7
22 โครงการพระราชพิธี ส านกัปลดั สร้างความเขม้แขง็ฯ 50,000 เฉพาะเจาะจง 7

23 โครงการพฒันาศกัยภาพและคุณภาพชีวิตของ
เด็ก  เยาวชน  สตรี   ผูสู้งอาย ุ ผูพิ้การ 

ส านกัปลดั สร้างความเขม้แขง็ฯ 50,000 เฉพาะเจาะจง 7

24 โครงการรณรงคต่์อตา้นยาเสพติด ส านกัปลดั สร้างความเขม้แขง็ฯ 20,000 เฉพาะเจาะจง 7
25 โครงการส่งเสริมและพฒันาการประกอบอาชีพ ส านกัปลดั สร้างความเขม้แขง็ฯ 30,000 เฉพาะเจาะจง 7

26 โครงการส่งเสริมและสนบัสนุนการจดัท าแผน
ชุมชน

ส านกัปลดั สร้างความเขม้แขง็ฯ 20,000 เฉพาะเจาะจง 7

27 วสัดุส านกังาน ส านกัปลดั บริหารงานทัว่ไป 100,000 เฉพาะเจาะจง 7

28 วสัดุไฟฟ้าและวิทยุ ส านกัปลดั บริหารงานทัว่ไป 20,000 เฉพาะเจาะจง 7

29 วสัดุงานบา้นงานครัว ส านกัปลดั บริหารงานทัว่ไป 15,000 เฉพาะเจาะจง 7

30 วสัดุก่อสร้าง ส านกัปลดั บริหารงานทัว่ไป 20,000 เฉพาะเจาะจง 7

31 วสัดุยานพาหนะและขนส่ง ส านกัปลดั บริหารงานทัว่ไป 50,000 เฉพาะเจาะจง 7

32 วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ส านกัปลดั บริหารงานทัว่ไป 10,000 เฉพาะเจาะจง 7
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33 วสัดุการเกษตร ส านกัปลดั บริหารงานทัว่ไป 20,000 เฉพาะเจาะจง 7

34 วสัดุคอมพิวเตอร์ ส านกัปลดั บริหารงานทัว่ไป 50,000 เฉพาะเจาะจง 7

35 โครงการปล่อยพนัธุ์ปลาในแหล่งชุมชน ส านกัปลดั การเกษตร 20,000        เฉพาะเจาะจง 7

36
โครงการส่งเสริมการปลูกหญา้แฝกเพ่ือลดการ
พงัทลายของหน้าดิน

ส านกัปลดั การเกษตร 6,400          เฉพาะเจาะจง 7

37

โครงการอนุรักษพ์นัธุ์กรรมพืชอนัเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

ส านกัปลดั การเกษตร 20,000        เฉพาะเจาะจง 7

38 วสัดุส านกังาน กองคลงั บริหารงานทัว่ไป 40,000 เฉพาะเจาะจง 7

39 วสัดุคอมพิวเตอร์ กองคลงั บริหารงานทัว่ไป 50,000 เฉพาะเจาะจง 7

40 วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน กองคลงั บริหารงานทัว่ไป 500,000 เฉพาะเจาะจง 7

41 วสัดุงานบา้นงานครัว กองคลงั บริหารงานทัว่ไป 5,000 เฉพาะเจาะจง 7

42 ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง กองคลงั บริหารงานทัว่ไป 1,025,000 e-bidding 7
43 ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ กองคลงั บริหารงานทัว่ไป 22,000 เฉพาะเจาะจง 7
44 โครงการจดัท าแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิ์น กองคลงั บริหารงานทัว่ไป 100,000 เฉพาะเจาะจง 7
45 วสัดุส านกังาน ส านกัปลดั เคหะและชุมชน 30,000 เฉพาะเจาะจง 7
46 วสัดุไฟฟ้าและวิทยุ กองคลงั เคหะและชุมชน 100,000 เฉพาะเจาะจง 7
47 วสัดุงานบา้นงานครัว กองคลงั เคหะและชุมชน 5,000 เฉพาะเจาะจง 7
48 วสัดุก่อสร้าง กองคลงั เคหะและชุมชน 200,000 เฉพาะเจาะจง 7
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49 วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน กองคลงั เคหะและชุมชน 10,000 เฉพาะเจาะจง 7
50 วสัดุยานพาหนะและขนส่ง กองคลงั เคหะและชุมชน 10,000 เฉพาะเจาะจง 7
51 วสัดุการเกษตร กองคลงั เคหะและชุมชน 5,000 เฉพาะเจาะจง 7

52 วสัดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง เคหะและชุมชน 40,000 เฉพาะเจาะจง 7

53 ครุภณัฑก์ารเกษตร กองช่าง เคหะและชุมชน 101,600 เฉพาะเจาะจง 7

54 ครุภณัฑส์ ารวจ กองช่าง เคหะและชุมชน 5,000 เฉพาะเจาะจง 7

55 ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ กองช่าง เคหะและชุมชน 30,000 เฉพาะเจาะจง 7
หมวดค่าที่ดนิและส่ิงก่อสร้าง

56 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2 กองช่าง อุตสาหกรรมและการ
โยธา

500,000 เฉพาะเจาะจง 60

57
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 5

กองช่าง อุตสาหกรรมและการ
โยธา

500,000 เฉพาะเจาะจง 60

58 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่  7
กองช่าง

อุตสาหกรรมและการ
โยธา

500,000 เฉพาะเจาะจง 60

59 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 8
กองช่าง

อุตสาหกรรมและการ
โยธา

500,000 เฉพาะเจาะจง 60

60 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่
 10

กองช่าง
อุตสาหกรรมและการ
โยธา

500,000 เฉพาะเจาะจง 60

61 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่
 18

กองช่าง
อุตสาหกรรมและการ
โยธา

500,000 เฉพาะเจาะจง 60
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62 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่
 22

กองช่าง
อุตสาหกรรมและการ
โยธา

500,000
เฉพาะเจาะจง 60

63 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่
 16

กองช่าง อุตสาหกรรมและการ
โยธา

500,000
เฉพาะเจาะจง 60

64 โครงการติดตั้งระบบอินเตอร์ เน็ตภายในต าบล
ตะขบ

กองการศึกษาฯ การศึกษา 10,000        เฉพาะเจาะจง 60

65 วสัดุส านกังาน กองการศึกษาฯ การศึกษา 30,000        เฉพาะเจาะจง 7
66 วสัดุไฟฟ้าและวิทยุ กองการศึกษาฯ การศึกษา 10,000        เฉพาะเจาะจง 7
67 วสัดุก่อสร้าง กองการศึกษาฯ การศึกษา 10,000 เฉพาะเจาะจง 7
68 วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน กองการศึกษาฯ การศึกษา 5,000 เฉพาะเจาะจง 7
69 วสัดุคอมพิวเตอร์ กองการศึกษาฯ การศึกษา 20,000 เฉพาะเจาะจง 7
70 โครงการกีฬาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสมัพนัธ์ กองการศึกษาฯ งานระดบัก่อนวยั

เรียนและประถมศึกษา
10,000        เฉพาะเจาะจง 7

71 โครงการทศันศึกษาดูงานศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก
"แหล่งเรียนรู้สู่โลกกวา้ง"

กองการศึกษาฯ งานระดบัก่อนวยั
เรียนและประถมศึกษา

30,000        เฉพาะเจาะจง 7

72 โครงการปัจฉิมนิเทศและมอบประกาศนียบตัร กองการศึกษาฯ  งานระดบัก่อนวยั
เรียนและประถมศึกษา

10,000        เฉพาะเจาะจง 7

73 โครงส่งเสริมพฒันาศกัยภาพเด็กและเยาวชน กองการศึกษาฯ งานระดบัก่อนวยั
เรียนและประถมศึกษา

50,000        เฉพาะเจาะจง 7

74 วสัดุส านกังาน กองการศึกษาฯ งานระดบัก่อนวยั
เรียนและประถมศึกษา

30,000        เฉพาะเจาะจง 7

ต.ค.63 - ก.ย.64
ต.ค.63 - ก.ย.64

พ.ย.63 - ก.ย.64

มี.ค.64 - ม.ค.64

ต.ค.63 - ธ.ค.63

วธีิจัดหา
ก าหนด

ส่งมอบ 
หมายเหตุล าดบัที่

ช่วงเวลาที่ต้อง

เร่ิมจัดหา
รายการ/จ านวน 

หน่วยงาน

เจ้าของเงนิ
งบประมาณ เงนินอกงบประมาณ

ต.ค.63 - ก.ย.64
ต.ค.63 - ก.ย.64

ต.ค.63 - ก.ย.64

ก.พ.64 - ก.ย.64

มี.ค.64 - ก.ย.64

มี.ค.64 - ก.ย.64

มี.ค.64 - ก.ย.64

ต.ค.63 - ก.ย.64



แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวนเงนิ ประเภท จ านวน

75 วสัดุงานบา้นงานครัว กองการศึกษาฯ งานระดบัก่อนวยั
เรียนและประถมศึกษา

50,000        เฉพาะเจาะจง 7

ค่าที่ดนิและส่ิงก่อสร้าง 30,000        เฉพาะเจาะจง 7
76 โครงการปรับปรุงภูมิทศัน์ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

บา้นโคกส าราญ
กองการศึกษาฯ งานระดบัก่อนวยั

เรียนและประถมศึกษา
100,000      เฉพาะเจาะจง 7

77 โครงการกีฬาตา้นยาเสพติด  อบต.ตะขบคพั กองการศึกษาฯ การศาสนา
วฒันธรรมและ

200,000      เฉพาะเจาะจง 7

78 โครงการแข่งขนักีฬาประชาชนทอ้งถ่ินสมัพนัธ์
อ  าเภอปักธงชยั

กองการศึกษาฯ การศาสนา
วฒันธรรมและ

90,000        เฉพาะเจาะจง 7

79 โครงการงานผา้ไหมและของดีปักธงชยั กองการศึกษาฯ งานศาสนาทอ้งถ่ิน 50,000        เฉพาะเจาะจง 7

80
โครงการจดังานวนัส าคญัทางศาสนา
วฒันธรรมและประเพณี ทอ้งถ่ิน

กองการศึกษาฯ งานศาสนาทอ้งถ่ิน 30,000        เฉพาะเจาะจง 7

81
โครงการศืบสานประเพณีสงกรานตแ์ละวนั
ผูสู้งอายุ

กองการศึกษาฯ งานศาสนาทอ้งถ่ิน 180,000      เฉพาะเจาะจง 7

82 โครงการ 1 อปท. 1 ถนนทอ้งถ่ินใส่ใจ
ส่ิงแวดลอ้ม

กองสาธารณสุขฯ สาธารณสุข 10,000        เฉพาะเจาะจง 7

83 โครงการรรรงคค์ดัแยกขยะก่อนท่ิง กองสาธารณสุขฯ สาธารณสุข 20,000 เฉพาะเจาะจง 7

84
โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม

กองสาธารณสุขฯ สาธารณสุข 10,000 เฉพาะเจาะจง 7

85
โครงการสตัวป์ลอดโรค  คนปลอดภยั  จาก
โรคพิษสุนขับา้ ฯลฯ

กองสาธารณสุขฯ สาธารณสุข 200,000 เฉพาะเจาะจง 7

ก าหนด

ส่งมอบ 

 (วนั)

หมายเหตุล าดบัที่
ช่วงเวลาที่ต้อง

เร่ิมจัดหา
รายการ/จ านวน 

หน่วยงาน

เจ้าของเงนิ

งบประมาณ เงนินอกงบประมาณ
วธีิจัดหา

ต.ค.63 - ธ.ค.64

ต.ค.63 - ก.ย.64

ต.ค.63 - ก.ย.64

ต.ค.63 - ก.ย.64

ต.ค.63 - ก.ย.64

ต.ค.63 - ก.ย.64

ต.ค.63 - ธ.ค.63

ต.ค.63 - ธ.ค.63

ต.ค.63 - เม.ย.64

ต.ค.63 - ก.ย.64

ต.ค.63 - ก.ย.64



แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวนเงนิ ประเภท จ านวน

86
โครงการเสริมสร้างสมรรถนะการประสานเพ่ือ
ระดมทรัพยากร ฯลฯ

กองสาธารณสุขฯ สาธารณสุข 10,000 เฉพาะเจาะจง 7

87 วสัดุส านกังาน กองสาธารณสุขฯ สาธารณสุข 50,000 เฉพาะเจาะจง 7

88 วสัดุไฟฟ้าและวิทยุ กองสาธารณสุขฯ สาธารณสุข 10,000 เฉพาะเจาะจง 7

89 วสัดุยานพาหนะและขนส่ง กองสาธารณสุขฯ สาธารณสุข 40,000 เฉพาะเจาะจง 7

90 วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน กองสาธารณสุขฯ สาธารณสุข 20,000 เฉพาะเจาะจง 7

91 วสัดุคอมพิวเตอร์ กองสาธารสุขฯ สาธารณสุข 50,000 เฉพาะเจาะจง 7

92 วสัดุอ่ืน กองสาธารสุขฯ สาธารณสุข 10,000 เฉพาะเจาะจง 7

93 วสัดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ กองสาธารสุขฯ สาธารณสุข 50,000 เฉพาะเจาะจง 7

9,985,000

ต.ค.63 - ก.ย.64

ต.ค.63 - ก.ย.64

ต.ค.63 - ก.ย.64

งบประมาณ เงนินอกงบประมาณ
วธีิจัดหา

ก าหนด

ส่งมอบ 

 (วนั)

หมายเหตุล าดบัที่
ช่วงเวลาที่ต้อง

เร่ิมจัดหา
รายการ/จ านวน 

หน่วยงาน

เจ้าของเงนิ

รวม

ต.ค.63 - ก.ย.64

ต.ค.63 - ก.ย.64

ต.ค.63 - ก.ย.64

ต.ค.63 - ก.ย.64

ต.ค.63 - ก.ย.64


