
แบบ ผด.2

ล าดับ ช่วงเวลาที่ตัองเร่ิม หน่วยงานเจ้าของ

ที่ จัดหา รายการ/จ านวน(หน่วย) งบประมาณ แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวน ประเภท จ านวน วิธีจัดหา ก าหนดสง่ หมายเหตุ

(บาท) (บาท) มอบ(วัน)

1 ต.ต.57-พ.ย.57 ค่าใช้จ่ายในการแข่งเรือยาว หมู่ที่ 2 สว่นการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม 30,000 ตกลงราคา 10

2 ต.ค.57-ก.ย.58 รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ ส านักปลัด บริหารงานทั่วไป 724,000 ตกลงราคา 5

3 ต.ค.57-ก.ย.58 วัสดุน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ส านักปลัด บริหารงานทั่วไป 200,000 ตกลงราคา 5

4 ต.ค.57-ก.ย.58 วัสดุอ่ืน ๆ (น้ าดื่ม) ส านักปลัด บริหารงานทั่วไป 5,000 ตกลงราคา 5

5 ต.ค.57-ก.ย.58 ค่ารับรอง ส านักปลัด บริหารงานทั่วไป 25,000 ตกลงราคา 5

6 ต.ค.57-ก.ย.58 ค่าบ ารุงรักษาหรือซอ่มแซมครุภัรฑ์ ส านักปลัด บริหารงานทั่วไป 50,000 ตกลงราคา 5

7 ต.ค.57-ก.ย.58 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภ ณฑ์ ส านักปลัด บริหารงานทั่วไป 50,000 ตกลงราคา 7

8 ต.ค.57-ก.ย.58 ค่าพวงมาลัยช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และ ส านักปลัด บริหารงานทั่วไป 5,000 ตกลงราคา 5

พวงมาลา

9 ต.ค.57-ก.ย.58 ค่าใช้จ่ายในกิจกรรม อปพร. ส านักปลัด รักษาความสงบภายใน 30,000 ตกลงราคา 5

10 ต.ค.57-ก.ย.58 ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ส านักปลัด บริหารงานทั่วไป 30,000 ตกลงราคา 5

11 ต.ค.57-ก.ย.58 ค่าใช้จ่ายในการบรรเทาสาธารณภัย ส านักปลัด รักษาความสงบภายใน 20,000 ตกลงราคา 5

12 ต.ค.57-ก.ย.58 ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ส านักปลัด บริหารงานทั่วไป 30,000 ตกลงราคา 10

13 ต.ค.57-ก.ย.58 รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ สว่นการศึกษา การศึกษา 130,000 ตกลงราคา 5

14 ต.ค.57-ก.ย.58 ค่าบ ารุงรักษาหรือซอ่มแซมทรัพย์สนิ สว่นการศึกษา การศึกษา 20,000 ตกลงราคา 5

15 ต.ค.57-ก.ย.58 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภ ณฑ์ สว่นการศึกษา การศึกษา 20,000 ตกลงราคา 7

16 ต.ค.57-ก.ย.58 ค่าไปรษณีย์ สว่นการศึกษา การศึกษา 30,000 ตกลงราคา

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

แผนการจัดหาพัสดุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ขององค์การบริหารสว่นต าบลเคร็ง



แบบ ผด.2

ล าดับ ช่วงเวลาที่ตัองเร่ิม หน่วยงานเจ้าของ

ที่ จัดหา รายการ/จ านวน(หน่วย) งบประมาณ แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวน ประเภท จ านวน วิธีจัดหา ก าหนดสง่ หมายเหตุ

(บาท) (บาท) มอบ(วัน)

17 ต.ค.57-ก.ย.58 ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมพิธีทางศาสนางาน สว่นการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม 200,000 ตกลงราคา 5

ประเพณีและวัฒนธรรม

18 ต.ค.57-ก.ย.58 ค่าใช้จ่ายในการจัดท าแผนที่ภาษีและ สว่นการคลัง บริหารงานคลัง 100,000 ตกลงราคา 30

ทะเบียนทรัพย์สนิ

19 ต.ค.57-ก.ย.58 รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ สว่นการคลัง บริหารงานคลัง 80,000 ตกลงราคา 30

20 ต.ค.57-ก.ย.58 ค่าบ ารุงรักษาและซอ่มแซม สว่นการคลัง บริหารงานคลัง 30,000 ตกลงราคา 5

21 ต.ค.57-ก.ย.58 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภ ณฑ์ สว่นการคลัง บริหารงานคลัง 20,000 ตกลงราคา 10

22 (1)ต.ค57-ธ.ค.57 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ สว่นการคลัง บริหารงานคลัง 30,000 ตกลงราคา 5

(2)เม.ย.58-ม.ิย.58

(3)ส.ค.58-ก.ย.58

23 ต.ค.57-ก.ย.58 ค่าบ ารุงรักษาและซอ่มแซม สว่นโยธา เคหะและชุมชน 10,000 ตกลงราคา 10

24 ต.ค.57-ก.ย.58 วัสดุก่อสร้าง สว่นโยธา เคหะและชุมชน 450,000 ตกลงราคา 10

25 (1)ต.ค.57-ธ.ค.57 วัสดุคอมพิวเตอร์ สว่นโยธา เคหะและชุมชน 20,000 ตกลงราคา 5

(2)พ.พ.58-ก.ย.58

26 ต.ค.57-ม.ีค.58 ค่าจัดซื้อเก้าอ้ีส านักงาน สว่นโยธา เคหะและชุมชน 10,000 ตกลงราคา 10

27 ต.ค.57-ม.ีค.58 ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร สว่นโยธา เคหะและชุมชน 10,000 ตกลงราคา 10

28 พ.ย.57-ส.ค.58 วัสดุงานบ้านงานครัว ส านักปลัด บริหารงานทั่วไป 15,000 ตกลงราคา 5

ขององค์การบริหารสว่นต าบลเคร็ง

แผนการจัดหาพัสดุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ



แบบ ผด.2

ล าดับ ช่วงเวลาที่ตัองเร่ิม หน่วยงานเจ้าของ

ที่ จัดหา รายการ/จ านวน(หน่วย) งบประมาณ แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวน ประเภท จ านวน วิธีจัดหา ก าหนดสง่ หมายเหตุ

(บาท) (บาท) มอบ(วัน)

29 (1) พ.ย.57 ค่าอาหารเสริม(นมเด็กเล็ก 3 ขวบและ สว่นการศึกษา การศึกษา 1,626,240 กรณีพิเศษ 100

(2) พ.ค.58 เด็ก ป.1-ป.6

30 (1) พ.ย.57 ค่าอาหารกลางวัน ศพด. สว่นการศึกษา การศึกษา 789,600 ตกลงราคา 100

(2) พ.ค.58

31 (1) พ.ย.57 ค่าอาหารกลางวัน ป.1-ป.6 สว่นการศึกษา การศึกษา 2,520,000 ตกลงราคา 100

(2) พ.ค.58

32 (1)ธ.ค.57-ก.พ.58 ค่าวัสดุส านักงาน สว่นการคลัง บริหารงานคลัง 30,000 ตกลงราคา 5

(2)พ.ค.58-พ.ย.58

33 (1) ธ.ค.57 ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งเป็น ส านักปลัด บริหารงานทั่วไป 20,000 ตกลงราคา 5

(2) ส.ค.58 วันส าคัญของทางราชการ

34 (1) ธ.ค.57 ค่าวัสดุส านักงาน ส านักปลัด บริหารงานทั่วไป 70,000 ตกลงราคา 5

(2) ม.ีค.58

(3) ก.ค.58

35 ธ.ค.57-ม.ค.58 ค่าจัดซื้อเคร่ืองบันทึกเสยีง ส านักปลัด บริหารงานทั่วไป 5,000 ตกลงราคา 5

36 ธ.ค.57-ม.ค.58 ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายรูป ส านักปลัด บริหารงานทั่วไป 6,000 ตกลงราคา 10

37 (1) ธ.ค.57 รายจ่ายเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา ส านักปลัด รักษาความสงบภายใน 30,000 ตกลงราคา 5

(2) เม.ย.58 อุบัติเหตุทางถนน

แผนการจัดหาพัสดุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ขององค์การบริหารสว่นต าบลเคร็ง

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ



แบบ ผด.2

ล าดับ ช่วงเวลาที่ตัองเร่ิม หน่วยงานเจ้าของ

ที่ จัดหา รายการ/จ านวน(หน่วย) งบประมาณ แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวน ประเภท จ านวน วิธีจัดหา ก าหนดสง่ หมายเหตุ

(บาท) (บาท) มอบ(วัน)

38 ธ.ค.57-ม.ค.58 ค่าใช้จ่ายในการสง่เสริมศิลปวัฒนธรรม สว่นการศึกษา บริหารงานทั่วไปเกี่ยว 70,000 ตกลงราคา 20

พ้ืนบ้าน กับศาสนา

39 (1) ม.ค.58 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ส านักปลัด บริหารงานทั่วไป 80,000 ตกลงราคา 5

(2) ม.ิย.58

(3) ส.ค.58

40 ม.ค.58-ก.พ.58 ค่าวัสดุการเกษตร ส านักปลัด บริหารงานทั่วไป 10,000 ตกลงราคา 5

41 ม.ค.58-เม.ย.58 ค่าใช้จ่ายในการจัดเวทีประชาคม ส านักปลัด สร้างความเข้มแข็งของ 10,000 ตกลงราคา 10

ชุมชน

42 ม.ค.-58 ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ สว่นการศึกษา การศึกษา 100,000 ตกลงราคา 5

43 ม.ค.58-ก.พ.58 ค่าจัดซื้อเก้าอ้ีส านักงาน สว่นการคลัง บริหารงานคลัง 6,000 ตกลงราคา 5

44 ม.ค.58-ก.พ.58 ค่าจ้างท าตู้ไม้เก็บเอกสาร สว่นการคลัง บริหารงานคลัง 27,000 ตกลงราคา 30

45 (1)ม.ค.58-ก.พ.58 ค่าวัสดุส านักงาน สว่นโยธา เคหะและชุมชน 20,000 ตกลงราคา 5

(2)เม.ย.58-ก.ย.58

46 ม.ค.58-เม.ย.58 ค่าจัดซื้อเคร่ืองพิมพ์แบบฉดีหมึก สว่นโยธา เคหะและชุมชน 8,500 ตกลงราคา 10

47 ม.ค.58-ม.ีค.58 โครงการก่อสร้างป้อมยาม อบต.เคร็ง สว่นโยธา เคหะและชุมชน 80,000 ตกลงราคา 45

48 ก.พ.-58 ค่าจัดซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอร์ต้ังโต๊ะ ส านักปลัด บริหารงานทั่วไป 15,000 ตกลงราคา 10

49 ก.พ.-58 ค่าจัดซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ส านักปลัด บริหารงานทั่วไป 25,000 ตกลงราคา 10

แผนการจัดหาพัสดุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ขององค์การบริหารสว่นต าบลเคร็ง

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ



แบบ ผด.2

ล าดับ ช่วงเวลาที่ตัองเร่ิม หน่วยงานเจ้าของ

ที่ จัดหา รายการ/จ านวน(หน่วย) งบประมาณ แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวน ประเภท จ านวน วิธีจัดหา ก าหนดสง่ หมายเหตุ

(บาท) (บาท) มอบ(วัน)

50 ก.พ.58-เม.ย.58 ค่าใช้จ่ายโครงการอบต.เคลื่อนที่ ส านักปลัด บริหารงานทั่วไป 10,000 ตกลงราคา 5

51 ก.พ.58-เม.ย.58 ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด สว่นการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม 180,000 ตกลงราคา 5

กีฬาท้องถิ่นสมัพันธ์

52 ก.พ.58-เม.ย.58 โครงการก่อสร้างอาคารและโรงจอดรถ สว่นโยธา เคหะและชุมชน 766,700 สอบราคา 90

อบต.เคร็ง

53 ก.พ.58-เม.ย.58 โครงการปรับปรุงซอ่มแซมถนนสายทุ่งใคร-สว่นโยธา เคหะและชุมชน 498,000 สอบราคา 45

ทุ่งพัด ม.5

54 ม.ีค.-58 ค่าจัดซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอร์ต้ังโต๊ะ สว่นการศึกษา การศึกษา 15,000 ตกลงราคา 10

55 ม.ีค.58-เม.ย.58 ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อกลองยาว สว่นการศึกษา การศึกษา 20,000 ตกลงราคา 5

56 ม.ีค.58-ก.ย.58 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรมควบคุมไฟป่าส านักปลัด สร้างความเข้มแข็งของ 100,000 ตกลงราคา 5

57 ม.ีค.58-พ.ค.58 โครงการปรับปรุงภูมิท ศน์พ้ืนที่สาธารณะ สว่นโยธา เคหะและชุมชน 1,000,000 สอบราคา 60

หมู่ที่ 2

58 เม.ย.-58 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ส านักปลัด บริหารงานทั่วไป 60,000 ตกลงราคา 5

59 เม.ย.-58 ค่าวัสดุดับเพลิง ส านักปลัด รักษาความสงบภายใน 5,000 ตกลงราคา 5

60 เม.ย.-58 ค่าจ้างเหมาดูแลเว็ปไซด์ ส านักปลัด บริหารงานทั่วไป 10,000 ตกลงราคา 5

61 เม.ย.-58 ค่าใช้จ่ายในการฝึกทบทวน อปพร. ส านักปลัด งานป้องกันภัยฝ่าย 50,000 ตกลงราคา 10

พลเรือน

ขององค์การบริหารสว่นต าบลเคร็ง

แผนการจัดหาพัสดุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ



แบบ ผด.2

ล าดับ ช่วงเวลาที่ตัองเร่ิม หน่วยงานเจ้าของ

ที่ จัดหา รายการ/จ านวน(หน่วย) งบประมาณ แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวน ประเภท จ านวน วิธีจัดหา ก าหนดสง่ หมายเหตุ

(บาท) (บาท) มอบ(วัน)

62 เม.ย.-58 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ สว่นการศึกษา การศึกษา 30,000 ตกลงราคา 5

63 เม.ย.58-พ.ค.58 ค่าจัดซื้อเก้าอ้ีส านักงาน สว่นการศึกษา การศึกษา 3,000 ตกลงราคา 5

64 เม.ย.-58 ค่าจัดซื้อเคร่ืองแสกนเนอร์ สว่นการศึกษา การศึกษา 30,000 ตกลงราคา 10

65 เม.ย.-58 โครงการก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ ม.1สว่นการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม 162,000 สอบราคา 60

66 เม.ย.-58 โครงการก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ สว่นการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม 122,000 สอบราคา 60

ม.10

67 เม.ย.-58 โครงการก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ สว่นการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม 122,000 สอบราคา 60

ม.3

68 เม.ย.58-พ.ค.58 โครงหารปรับปรุงพัฒนาห้องท างาน สว่นการศึกษา การศึกษา 30,000 ตกลงราคา 30

69 เม.ย.-58 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก สว่นการศึกษา การศึกษา 18,000 ตกลงราคา 10

70 เม.ย.58-ม.ิย.58 โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน ม.3 สว่นโยธา เคหะและชุมชน 758,000 สอบราคา 60

71 เม.ย.58-ม.ิย.58 โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน ม.10 สว่นโยธา เคหะและชุมชน 758,000 สอบราคา 60

72 พ.ย.57-ม.ิย.58 ค่าใช้จ่ายเพ่ือสง่เสริมสนับสนุนสวัสดิการ ส านักปลัด สร้างความเข้มแข็งของ 20,000 ตกลงราคา 20

ทางสงัคม ชุมชนและการพัฒนาอาชีพ

73 พ.ค.58-ก.ค.58 ค่าใช้จ่ายในการสง่เสริมการถ่ายทอดความรู้ ส านักปลัด การเกษตร 20,000 ตกลงราคา 5

ต่าง ๆ (ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี)

74 พ.ค.-58 ค่าจัดซื้อเคร่ืองเล่นกลางแจ้ง สว่นการศึกษา การศึกษา 120,000 สอบราคา 60

แผนการจัดหาพัสดุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ขององค์การบริหารสว่นต าบลเคร็ง

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ



แบบ ผด.2

ล าดับ ช่วงเวลาที่ตัองเร่ิม หน่วยงานเจ้าของ

ที่ จัดหา รายการ/จ านวน(หน่วย) งบประมาณ แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวน ประเภท จ านวน วิธีจัดหา ก าหนดสง่ หมายเหตุ

(บาท) (บาท) มอบ(วัน)

75 พ.ค.58-ก.ค.58 ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา สว่นการศึกษา การศึกษา 20,000 ตกลงราคา 5

ยาเสพติด

76 พ.ค.58-ก.ค.58 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ศูนย์เด็กเล็ก สว่นการศึกษา การศึกษา 10,000 ตกลงราคา 5

77 พ.ค.58-ก.ค.58 โครงการปรับปรุงถนนสายหน้าบ้านนาง สว่นโยธา เคหะและชุมชน 1,602,000 สอบราคา 45

กาญจนา-หน้าวัดควนเคร็ง

78 ม.ิย.58-ก.ค.58 ค่าใช้จ่ายในการจัดงานดอกจูดบานและของ สว่นการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม 80,000 ตกลงราคา 10

ดีเมืองชะอวด

79 ม.ิย.58-ก.ค.58 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดู ส านักปลัด บริหารงานทั่วไป 250,000 ตกลงราคา 10

งานเพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากร

80 ก.ค.-58 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาครอบครัว ส านักปลัด สาธารณสขุ 20,000 ตกลงราคา 10

81 ม.ิย.58-ส.ค.58 ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาดอกจูดบาน สว่นการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม 275,000 ตกลงราคา 15

82 ส.ค.-58 ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมปลูกป่า ส านักปลัด บริหารงานทั่วไป 30,000 ตกลงราคา 10

แผนการจัดหาพัสดุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ขององค์การบริหารสว่นต าบลเคร็ง

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ












