
แบบ  ผด.2

แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวนเงิน ประเภท จ านวน

1 โครงการฝึกอบรมความรู้เก่ียวกบักฏหมายวา่
ดว้ยขอ้มูลข่าวสารของราชการใหแ้ก่
บุคลากรขององคก์ารบริหารส่วนต าบลตะขบ

ส านกัปลดั บริหารงานทัว่ไป 30,000      เฉพาะเจาะจง 7

2 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมใหแ้ก่
บุคลากรของ อบต.ตะขบ

ส านกัปลดั บริหารงานทัว่ไป 20,000 เฉพาะเจาะจง 7

3 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการการพฒันา
องคก์ร Organiztion Development :OD ของ
องคก์ารบริหารส่วนต าบลตะขบ

ส านกัปลดั บริหารงานทัว่ไป 100,000 เฉพาะเจาะจง 7

4 โครงการฝึกอบรมและทศันศึกษาดุงานเพ่ือ
พฒันาศกัยภาพ  ผุบ้ริหาร  สามชิกสภา
องคก์ารบริหารส่วนต าบลตะขบ  พนกังาน
ส่วนต าบล  ลูกจา้งประจ า  และพนกังานจา้ง
ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลตะขบ

ส านกัปลดั บริหารงานทัว่ไป 50,000 เฉพาะเจาะจง 7

5 โครงการปกป้องสถาบนัส าคญัของชาติ ส านกัปลดั รักษาความสงบฯ 20,000 เฉพาะเจาะจง 7

6 โครงการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาภยัแลง้ใน
พ้ืนท่ีต าบลตะขบ

ส านกัปลดั รักษาความสงบฯ 600,000 เฉพาะเจาะจง 7

7 โครงการป้องกนัและลดอุบติัเหตุทางถนน  
ช่วงสงกรานตแ์ละเทศกาลปีใหม่

ส านกัปลดั รักษาความสงบฯ 60,000 เฉพาะเจาะจง 7

8 โครงการฝึกทบทวนอาสาสมคัรป้องกนัฝ่าย
พลเรือน ( อปพร.)

ส านกัปลดั รักษาความสงบฯ 50,000 เฉพาะเจาะจง 7
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9 โครงการฝึกอบรมซกัซ้อมแผนป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณภยั

ส านกัปลดั รักษาความสงบฯ 100,000 เฉพาะเจาะจง 7

10 โครงการฝึกอบรมอาสาสมคัรป้องกนัไฟป่า ส านกัปลดั รักษาความสงบฯ 30,000 เฉพาะเจาะจง 7

11 โครงการฝึกอบรมอาสาสมคัรป้องกนัฝ่ายพล
เรือน ( อปพร.)

ส านกัปลดั รักษาความสงบฯ 100,000 เฉพาะเจาะจง 7

12 โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกนัและ
ระงบัอคัคีภยั

ส านกัปลดั รักษาความสงบฯ 50,000 เฉพาะเจาะจง 7

13 โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมท่ีอยูอ่าศยั
ผูสู้งอาย ุ ผูพิ้การ และผูด้อ้ยโอกาส

ส านกัปลดั สังคมสงเคราะห์ 100,000 เฉพาะเจาะจง 7

14 โครงการมอบผา้ห่มกนัหนาวเพ่ือบรรเทา
ความเดือนร้อนของผูสู้งอาย ุ ผูพิ้การและ
ผูด้อ้ยโอกาส

ส านกัปลดั สังคมสงเคราะห์ 20,000 เฉพาะเจาะจง 7

15 โครงการจดัพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั

ส านกัปลดั สร้างความเขม้แขง็ฯ 100,000 เฉพาะเจาะจง 7

16 โครงการจดัพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาพระ
บรมราชินี

ส านกัปลดั สร้างความเขม้แขง็ฯ 50,000 เฉพาะเจาะจง 7

17 โครงการจา้งนกัเรียน  นกัศึกษาใหท้  างาน
ระหวา่งปิดภาคเรียน

ส านกัปลดั สร้างความเขม้แขง็ฯ 40,000 เฉพาะเจาะจง 7

18 โครงการรณรงคต่์อตา้นยาเสพติด ส านกัปลดั สร้างความเขม้แขง็ฯ 30,000 เฉพาะเจาะจง 7

19 โครงการประชาคมหมู่บา้นและระดบัต าบล ส านกัปลดั สร้างความเขม้แขง็ฯ 5,000 เฉพาะเจาะจง 7

20 โครงการพระราชพิธี ส านกัปลดั สร้างความเขม้แขง็ฯ 100,000 เฉพาะเจาะจง 7
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21 โครงการพฒันาศกัยภาพและคุณภาพชีวิตของ
เด็ก  เยาวชน  สตรี   ผูสู้งอาย ุ ผูพิ้การ 
ผูด้อ้ยโอกาส

ส านกัปลดั สร้างความเขม้แขง็ฯ 100,000 เฉพาะเจาะจง 7

22 โครงการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด ส านกัปลดั สร้างความเขม้แขง็ฯ 50,000 เฉพาะเจาะจง 7

23 โครงการส่งเสริมและพฒันาการประกอบ
อาชีพ

ส านกัปลดั สร้างความเขม้แขง็ฯ 30,000 เฉพาะเจาะจง 7

24 โครงการส่งเสริมและสนบัสนุนการจดัท า
แผนชุมชน

ส านกัปลดั สร้างความเขม้แขง็ฯ 5,000 เฉพาะเจาะจง 7

25 วสัดุส านกังาน ส านกัปลดั บริหารงานทัว่ไป 100,000 เฉพาะเจาะจง 7

26 วสัดุไฟฟ้าและวิทยุ ส านกัปลดั บริหารงานทัว่ไป 20,000 เฉพาะเจาะจง 7

27 วสัดุงานบา้นงานครัว ส านกัปลดั บริหารงานทัว่ไป 15,000 เฉพาะเจาะจง 7

28 วสัดุก่อสร้าง ส านกัปลดั บริหารงานทัว่ไป 20,000 เฉพาะเจาะจง 7

29 วสัดุยานพาหนะและขนส่ง ส านกัปลดั บริหารงานทัว่ไป 80,000 เฉพาะเจาะจง 7

30 วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ส านกัปลดั บริหารงานทัว่ไป 10,000 เฉพาะเจาะจง 7

31 วสัดุการเกษตร ส านกัปลดั บริหารงานทัว่ไป 20,000 เฉพาะเจาะจง 7

32 วสัดุคอมพิวเตอร์ ส านกัปลดั บริหารงานทัว่ไป 80,000 เฉพาะเจาะจง 7

33 ครุภณัฑส์ านกังาน ส านกัปลดั บริหารงานทัว่ไป 103,000    เฉพาะเจาะจง 7

34 ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ ส านกัปลดั บริหารงานทัว่ไป 46,000      เฉพาะเจาะจง 7

35 โครงการปล่อยพนัธุ์ปลาในแหล่งชุมชน ส านกัปลดั การเกษตร 50,000      เฉพาะเจาะจง 7

36 โครงการส่งเสริมการปลูกหญา้แฝกเพ่ือลด
การพงัทลายของหนา้ดิน

ส านกัปลดั การเกษตร 6,400        เฉพาะเจาะจง 7
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37 โครงการอนุรักษพ์นัธุ์กรรมพืชอนั
เน่ืองมาจากพระราชด าริ  สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

ส านกัปลดั การเกษตร 20,000      เฉพาะเจาะจง 7

38 วสัดุส านกังาน กองคลงั บริหารงานทัว่ไป 40,000 เฉพาะเจาะจง 7

39 วสัดุคอมพิวเตอร์ กองคลงั บริหารงานทัว่ไป 40,000 เฉพาะเจาะจง 7

40 วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน กองคลงั บริหารงานทัว่ไป 500,000 เฉพาะเจาะจง 7

41 วสัดุงานบา้นงานครัว กองคลงั บริหารงานทัว่ไป 5,000 เฉพาะเจาะจง 7

42 ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ กองคลงั บริหารงานทัว่ไป 8,900 เฉพาะเจาะจง 7

43 โครงการจดัท าแผนท่ีภาษีและทะเบียน
ทรัพยสิ์น

กองคลงั บริหารงานทัว่ไป 100,000 เฉพาะเจาะจง 7

44 วสัดุส านกังาน กองช่าง เคหะและชุมชน 30,000 เฉพาะเจาะจง 7

45 วสัดุไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง เคหะและชุมชน 20,000 เฉพาะเจาะจง 7

46 วสัดุงานบา้นงานครัว กองช่าง เคหะและชุมชน 5,000 เฉพาะเจาะจง 7

47 วสัดุก่อสร้าง กองช่าง เคหะและชุมชน 50,000 เฉพาะเจาะจง 7

48 วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน กองช่าง เคหะและชุมชน 10,000 เฉพาะเจาะจง 7

49 วสัดุยานพาหนะและขนส่ง กองช่าง เคหะและชุมชน 30,000 เฉพาะเจาะจง 7

50 วสัดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง เคหะและชุมชน 30,000 เฉพาะเจาะจง 7

51 ครุภณัฑส์ านกังาน กองช่าง เคหะและชุมชน 11,000 เฉพาะเจาะจง 7

52 ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ กองช่าง เคหะและชุมชน 30,000 เฉพาะเจาะจง 7มี.ค.63 - ก.ย.63
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หมวดค่าทีด่นิและส่ิงก่อสร้าง กองช่าง เฉพาะเจาะจง

53 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 บา้นนอ้ย  หมู่ 6

กองช่าง อุตสาหกรรมและการ
โยธา

75,000 เฉพาะเจาะจง 60

54 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บา้นหนองไผ่  หมู่ 7

กองช่าง อุตสาหกรรมและการ
โยธา

500,000 เฉพาะเจาะจง 60

55 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บา้นสวนพฒันา หมู่ 22

กองช่าง อุตสาหกรรมและการ
โยธา

330,000 เฉพาะเจาะจง 60

56 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บา้นตะเคียนคู่  หมู่ 13

กองช่าง อุตสาหกรรมและการ
โยธา

303,000 เฉพาะเจาะจง 60

57 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บา้นเขาพญาปราบ  หมู่ 15

กองช่าง อุตสาหกรรมและการ
โยธา

30,000 เฉพาะเจาะจง 60

58 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บา้นน ้าซบั  หมู่ 16

กองช่าง อุตสาหกรรมและการ
โยธา

500,000 เฉพาะเจาะจง 60

59 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บา้นหนองไทรงาม  หมู่ 18

กองช่าง อุตสาหกรรมและการ
โยธา

500,000
เฉพาะเจาะจง 60

60 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บา้นยางกระทุง  หมู่ 2

กองช่าง อุตสาหกรรมและการ
โยธา

362,000 เฉพาะเจาะจง 60

61 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บา้นโนนสมบูรณ์  หมู่ 21

กองช่าง อุตสาหกรรมและการ
โยธา

342,000 เฉพาะเจาะจง 60

62 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บา้นบุชะอม  หมู่ 4

กองช่าง อุตสาหกรรมและการ
โยธา
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เจ้าของเงิน

งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ



แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวนเงิน ประเภท จ านวน

63 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บา้นโคลองน ้าขาว หมู่ 5

กองช่าง อุตสาหกรรมและการ
โยธา

500,000
เฉพาะเจาะจง 60

64 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บา้นนอ้ย  หมู่  6

กองช่าง อุตสาหกรรมและการ
โยธา

95,000 เฉพาะเจาะจง 60

65 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บา้นคลองสาริกา  หมู่ 8

กองช่าง อุตสาหกรรมและการ
โยธา

500,000    เฉพาะเจาะจง 60

66 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บา้นโคกส าราญ หมู่ 10

กองช่าง อุตสาหกรรมและการ
โยธา

500,000    เฉพาะเจาะจง 60

67 โครงการก่อสร้างถนนแอลฟัลติก (Asphaltic)
  บา้นกุดคลา้  หมู่ 3

กองช่าง อุตสาหกรรมและการ
โยธา

500,000    เฉพาะเจาะจง 60

68 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บา้น  บา้น
หนองปลอ้ง  หมู่ 11

กองช่าง อุตสาหกรรมและการ
โยธา

430,000    เฉพาะเจาะจง 30

69 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บา้น  บา้น
ตะเคียนคู่  หมู่ 13

กองช่าง อุตสาหกรรมและการ
โยธา

434,000    
เฉพาะเจาะจง 60

70 โครงการขดุลอกล าส าลาย  บา้นน ้าซบั  หมู่ 16 กองช่าง อุตสาหกรรมและการ
โยธา

500,000    เฉพาะเจาะจง 30

71 โครงการติดตั้งระบบอินเตอร์ เน็ตภายใน
ต าบลตะขบ

การศึกษา 
ศาสนาและ
วฒันธรรม

การศึกษา เฉพาะเจาะจง 7

72 วสัดุส านกังาน การศึกษา 
ศาสนาและ
วฒันธรรม

การศึกษา 40,000      เฉพาะเจาะจง 7

มี.ค.63 - ก.ย.63

ต.ค.62 - ก.ย.63

มี.ค.63 - ก.ย.63

มี.ค.63 - ก.ย.63

มี.ค.63 - ก.ย.63

มี.ค.63 - ก.ย.63

มี.ค.63 - ก.ย.63

มี.ค.63 - ก.ย.63

มี.ค.63 - ก.ย.63

เงินนอกงบประมาณ
วธีิจัดหา

ก าหนด

ส่งมอบ 
หมายเหตุ

มี.ค.63 - ก.ย.63

ล าดบัที่
ช่วงเวลาที่

ต้องเร่ิมจัดหา
รายการ/จ านวน 

หน่วยงาน

เจ้าของเงิน

งบประมาณ



แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวนเงิน ประเภท จ านวน

73 วสัดุไฟฟ้าและวิทยุ การศึกษา 
ศาสนาและ
วฒันธรรม

การศึกษา 10,000      เฉพาะเจาะจง 7

74 วสัดุก่อสร้าง การศึกษา 
ศาสนาและ
วฒันธรรม

การศึกษา 10,000      เฉพาะเจาะจง 7

75 วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน การศึกษา 
ศาสนาและ
วฒันธรรม

การศึกษา 5,000        เฉพาะเจาะจง 7

76 วสัดุคอมพิวเตอร์ การศึกษา 
ศาสนาและ
วฒันธรรม

การศึกษา 30,000      เฉพาะเจาะจง 7

77 โครงการกีฬาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสัมพนัธ์ การศึกษา 
ศาสนาและ
วฒันธรรม

การศึกษา  งานระดบั
ก่อนวยัเรียนและ
ประถมศึกษา

30,000      เฉพาะเจาะจง 7

78 โครงการทศันศึกษาดูงานศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก
"แหล่งเรียนรู้สู่โลกกวา้ง"

การศึกษา 
ศาสนาและ
วฒันธรรม

การศึกษา  งานระดบั
ก่อนวยัเรียนและ
ประถมศึกษา

30,000      เฉพาะเจาะจง 7

79 โครงการปัจฉิมนิเทศและมอบประกาศนียบตัร การศึกษา 
ศาสนาและ
วฒันธรรม

การศึกษา  งานระดบั
ก่อนวยัเรียนและ
ประถมศึกษา

10,000      เฉพาะเจาะจง 7

พ.ย.62 - ก.ย.63

มี.ค.63 - ม.ค.63

ต.ค.62 - ก.ย.63

ต.ค.62 - ก.ย.63

ต.ค.62 - ก.ย.63

ต.ค.62 - ก.ย.63

เม.ย.62 - ก.ย.63

เงินนอกงบประมาณ
วธีิจัดหา

ก าหนด

ส่งมอบ 
หมายเหตุล าดบัที่

ช่วงเวลาที่

ต้องเร่ิมจัดหา
รายการ/จ านวน 

หน่วยงาน

เจ้าของเงิน

งบประมาณ



แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวนเงิน ประเภท จ านวน

80 โครงส่งเสริมพฒันาศกัยภาพเด็กและเยาวชน การศึกษา 
ศาสนาและ
วฒันธรรม

การศึกษา  งานระดบั
ก่อนวยัเรียนและ
ประถมศึกษา

50,000      เฉพาะเจาะจง 7

81 วสัดุส านกังาน การศึกษา 
ศาสนาและ
วฒันธรรม

การศึกษา  งานระดบั
ก่อนวยัเรียนและ
ประถมศึกษา

30,000      เฉพาะเจาะจง 7

82 วสัดุงานบา้นงานครัว การศึกษา 
ศาสนาและ
วฒันธรรม

การศึกษา  งานระดบั
ก่อนวยัเรียนและ
ประถมศึกษา

30,000      เฉพาะเจาะจง 7

83 ค่าทีด่นิและส่ิงก่อสร้าง

84 โครงการปรับปรุงภูมิทศัน์ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก การศึกษา 
ศาสนาและ
วฒันธรรม

 งานระดบัก่อนวยัเรียน
 และประถมศึกษา

100,000    เฉพาะเจาะจง 7

85 โครงการกีฬาตา้นยาเสพติด  อบต.ตะขบคพั การศึกษา 
ศาสนาและ
วฒันธรรม

การศาสนาวฒันธรรม
และนนัทนาการ

250,000    เฉพาะเจาะจง 7

86 โครงการงานผา้ไหมและของดีปักธงชยั การศึกษา 
ศาสนาและ
วฒันธรรม

การศาสนาวฒันธรรม
และนนัทนาการ ฯ

50,000      เฉพาะเจาะจง 7

87 โครงการจดังานวนัส าคญัทางศาสนา
วฒันธรรมและประเพณี ทอ้งถ่ิน

การศึกษา 
ศาสนาและ
วฒันธรรม

การศาสนาวฒันธรรม
และนนัทนาการฯ

20,000      เฉพาะเจาะจง 7

ต.ค.62 - ธ.ค.63

ต.ค.62 - ธ.ค.63

ต.ค.62 - ธ.ค.63

ต.ค.62 - ธ.ค.63

หมายเหตุ

ต.ค.62 - ธ.ค.63

ต.ค.62 - ธ.ค.63

ต.ค.62 - ธ.ค.63

รายการ/จ านวน หน่วยงาน

เจ้าของเงิน

งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
วธีิจัดหา

ก าหนด

ส่งมอบ 
ล าดบัที่

ช่วงเวลาที่

ต้องเร่ิมจัดหา



แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวนเงิน ประเภท จ านวน

88 โครงการศืบสานประเพณีสงกรานตแ์ละวนั
ผูสู้งอายุ

การศึกษา 
ศาสนาและ
วฒันธรรม

การศาสนาวฒันธรรม
และนนัทนาการฯ

150,000    เฉพาะเจาะจง 7

89 โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม

สาธารณสุข
ฯ

สาธารณสุข 20,000 เฉพาะเจาะจง 7

90 โครงการคดัแยกขยะ  ลดมลภาวะ ลดโลกร้อน สาธารณสุข
ฯ

สาธารณสุข 40,000 เฉพาะเจาะจง 7

91 โครงการป้องกนัและควบคุมโรคพาสุนขับา้ สาธารณสุข
ฯ

สาธารณสุข 100,000 เฉพาะเจาะจง 7

92 โครงการสัตวป์ลอดโรค  คนปลอดภยั  จาก
โรคพิษสุนขับา้ ฯลฯ

สาธารณสุข
ฯ

สาธารณสุข 200,000 เฉพาะเจาะจง 7

93 วสัดุส านกังาน สาธารณสุข
ฯ

สาธารณสุข 30,000 เฉพาะเจาะจง 7

94 วสัดุไฟฟ้าและวิทยุ สาธารณสุข
ฯ

สาธารณสุข 10,000 เฉพาะเจาะจง 7

95 วสัดุยานพาหนะและขนส่ง สาธารณสุข
ฯ

สาธารณสุข 30,000 เฉพาะเจาะจง 7

96 วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน สาธารณสุข
ฯ

สาธารณสุข 15,000 เฉพาะเจาะจง 7

97 วสัดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ สาธารณสุข
ฯ

สาธารณสุข 50,000 เฉพาะเจาะจง 7

ต.ค.62 - ก.ย.63

ต.ค.62 - ก.ย.63

ต.ค.62 - ก.ย.63

ต.ค.62 - ก.ย.63

ต.ค.62 - ก.ย.63

ต.ค.62 - ก.ย.63

ต.ค.62 - ธ.ค.63

ต.ค.62 - ก.ย.63

ต.ค.62 - ก.ย.63

ต.ค.62 - ก.ย.63

งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
วธีิจัดหา

ก าหนด

ส่งมอบ 
หมายเหตุล าดบัที่

ช่วงเวลาที่

ต้องเร่ิมจัดหา

รายการ/จ านวน หน่วยงาน

เจ้าของเงิน



แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวนเงิน ประเภท จ านวน

98 วสัดุคอมพิวเตอร์ สาธารณสุข
ฯ

สาธารณสุข 40,000 เฉพาะเจาะจง 7

99 วสัดุอ่ืน สาธารณสุข
ฯ

สาธารณสุข 5,000 เฉพาะเจาะจง 7

11,400,300

วธีิจัดหา
ก าหนด

ส่งมอบ 
หมายเหตุล าดบัที่

ช่วงเวลาที่

ต้องเร่ิมจัดหา

รายการ/จ านวน หน่วยงาน

เจ้าของเงิน

งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

ต.ค.62 - ก.ย.63

ต.ค.62 - ก.ย.63

รวม


