
แบบ ผด. 2

ช่วงเวลา หน่วยงาน นนอกงบประมาณ กําหนด

ที�ต้องเริ�มจัดหา เจ้าของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน (บาท) (วัน)

หมวดวัสดุ

1 ต.ค.60 - ก.ย.61 จัดซื�อวัสดุสํานักงาน สํานักงาน ด้านบริหารงานทั�วไป 100,000       ตกลงราคา

 ปลัด อบต. แผนงานบริหารทั�วไป

2 ต.ค.60 - ก.ย.61 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ สํานักงาน ด้านบริหารงานทั�วไป 10,000         ตกลงราคา

ปลัด อบต. แผนงานบริหารทั�วไป

3 ต.ค.60 - ก.ย.61 จัดซื�อวัสดุงานบ้านงานครัว สํานักงาน ด้านบริหารงานทั�วไป 30,000         ตกลงราคา

ปลัด อบต. แผนงานบริหารทั�วไป

4 ต.ค.60 - ก.ย.61 จัดซื�อวัสดุก่อสร้าง สํานักงาน ด้านบริหารงานทั�วไป 30,000         ตกลงราคา

ปลัด อบต. แผนงานบริหารทั�วไป

5 ต.ค.59 - ก.ย.61 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง สํานักงาน ด้านบริหารงานทั�วไป 20,000         ตกลงราคา

ปลัด อบต. แผนงานบริหารทั�วไป

 

6 ต.ค.60 - ก.ย.61 จัดซื�อวัสดุเชื�อเพลิงและหล่อลื�น สํานักงาน ด้านบริหารงานทั�วไป 150,000       ตกลงราคา

ปลัด อบต. แผนงานบริหารทั�วไป

วิธีจัดหา หมายเหตุ

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561

ลําดับที� รายการ/จํานวน (หน่วย)
เงินงบประมาณ

ขององค์การบริหารส่วนตําบลศรีดอนไชย          



ช่วงเวลา รายการ/จํานวน (หน่วย) หน่วยงาน กําหนด

ที�ต้องเริ�มจัดหา เจ้าของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน (บาท) (วัน)

7 ต.ค.60 - ก.ย.61  จัดซื�อวัสดุเครื�องดับเพลิง สํานักงาน ด้านบริหารงานทั�วไป 20,000         ตกลงราคา

ปลัด อบต. แผนงานบริหารทั�วไป

8 ต.ค.60 - ก.ย.61 จัดซื�อวัสดุวิทยาศาสตร์ สํานักงาน ด้านบริหารงานทั�วไป 50,000         ตกลงราคา

ปลัด อบต. แผนงานบริหารทั�วไป

9 ต.ค.60 - ก.ย.61 จัดซื�อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ สํานักงาน ด้านบริหารงานทั�วไป 80,000         ตกลงราคา

ปลัด อบต. แผนงานบริหารทั�วไป

10 ต.ค.60 - ก.ย.61 จัดซื�อวัสดุคอมพิวเตอร์ สํานักงาน ด้านบริหารงานทั�วไป 50,000         ตกลงราคา

ปลัด อบต. แผนงานบริหารทั�วไป

11 ต.ค.60 - ก.ย.61 วัสดุอื�นๆ สํานักงาน ด้านบริหารงานทั�วไป 40,000         ตกลงราคา

ปลัด อบต. แผนงานบริหารทั�วไป

12 ต.ค.59 - ก.ย.60 จัดซื�อวัสดุสํานักงาน กองคลัง ด้านบริหารงานทั�วไป 50,000         ตกลงราคา

 แผนงานบริหารทั�วไป

13 ต.ค.60 - ก.ย.61 จัดซื�อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง ด้านบริหารงานทั�วไป 20,000         ตกลงราคา

 แผนงานบริหารทั�วไป

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
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ลําดับที� วิธีจัดหา หมายเหตุ



ลําดับที� ช่วงเวลา รายการ/จํานวน (หน่วย) หน่วยงาน เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา กําหนด หมายเหตุ

ที�ต้องเริ�มจัดหา เจ้าของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน (บาท) (วัน)

14 ต.ค.59 - ก.ย.61 จัดซื�อวัสดุสํานักงาน กองการศึกษา ด้านบริการชุมชนและ 50,000         ตกลงราคา

 สังคม/แผนงานการศึกษา

15 ต.ค.60 - ก.ย.61 จัดซื�อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองการศึกษา ด้านบริการชุมชนและ 30,000         ตกลงราคา

สังคม/แผนงานการศึกษา

16 ต.ค.60 - ก.ย.61 จัดซื�อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ กองการศึกษา ด้านบริการชุมชนและ 10,000         ตกลงราคา

สังคม/แผนงานการศึกษา

17 ต.ค.60 - ก.ย.61 จัดซื�อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองการศึกษา ด้านบริการชุมชนและ 45,000         ตกลงราคา

สังคม/แผนงานการศึกษา

18 ต.ค.59 - ก.ย.60 จัดซื�ออาหารเสริม (นม) กองการศึกษา ด้านบริการชุมชนและ 591,360       กรณีพิเศษ

สังคม/แผนงานการศึกษา

19 ต.ค.60 - ก.ย.61 จัดซื�อวัสดุสํานักงาน กองช่าง ด้านบริการชุมชนและสังคม 30,000         ตกลงราคา

 /แผนงานเคหะและชุมชน

20 ต.ค.60 - ก.ย.61 จัดซื�อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง ด้านบริการชุมชนและสังคม 60,000         ตกลงราคา

 /แผนงานเคหะและชุมชน
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ลําดับที� ช่วงเวลา รายการ/จํานวน (หน่วย) หน่วยงาน เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา กําหนด หมายเหตุ

ที�ต้องเริ�มจัดหา เจ้าของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน (บาท) (วัน)

21 ต.ค.60 - ก.ย.61 จัดซื�อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง ด้านบริการชุมชนและ 200,000       ตกลงราคา

สังคม/แผนงานเคหะ

และชุมชน

22 ต.ค.60 - ก.ย.61 จัดซื�อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง ด้านบริการชุมชนและ 30,000         ตกลงราคา

สังคม/แผนงานเคหะ

และชุมชน

หมวดครุภัณฑ์

23 ต.ค.60 - ก.ย.61 จัดซื�อครุภัณฑ์สํานักงานตู้เก็บเอกสาร สํานักงาน ด้านบริหารงานทั�วไป 11,000         ตกลงราคา

 จํานวน  2  หลัง ปลัด อบต. แผนงานบริหารทั�วไป

24 ต.ค.60 - ก.ย.61 จัดซื�อตู้บานเลื�อนกระจก ขนาด 4 ฟุต สํานักงาน ด้านบริหารงานทั�วไป 5,500           ตกลงราคา

จํานวน 1 หลัง ปลัด อบต. แผนงานบริหารทั�วไป

25 ต.ค.60 - ก.ย.61 จัดซื�อเครื�องคอมพิวเตอร์ จํานวน 1 ชุด สํานักงาน ด้านบริหารงานทั�วไป 22,000         ตกลงราคา

ปลัด อบต. แผนงานบริหารทั�วไป

26 ต.ค.60 - ก.ย.61 จัดซื�อเครื�องพิมพ์ ชนิดเลเซอร/์ชนิดLED สํานักงาน ด้านบริหารงานทั�วไป 3,300           ตกลงราคา

ขาว-ดํา ปลัด อบต. แผนงานบริหารทั�วไป  

27 ต.ค.60 - ก.ย.61 จัดซื�อเครื�องรับส่งวิทยุ ชนิดมือถือ สํานักงาน ด้านบริการชุมชนและ 60,000         ตกลงราคา

ปลัด อบต. สังคม/แผนงานการศึกษา  
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ลําดับที� ช่วงเวลา รายการ/จํานวน (หน่วย) หน่วยงาน เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา กําหนด หมายเหตุ

ที�ต้องเริ�มจัดหา เจ้าของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน (บาท) (วัน)

28 ต.ค.60 - ก.ย.61 จัดซื�อตู้เหล็กขนาด 2 บาน จํานวน 2 หลัง กองคลัง ด้านบริหารงานทั�วไป 11,000         ตกลงราคา

แผนงานบริหารทั�วไป

29 ต.ค.60 - ก.ย.61  - จัดซื�อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ตั�งโต๊ะ 1 ชุด กองคลัง ด้านบริหารงานทั�วไป 22,000         ตกลงราคา

แผนงานบริหารทั�วไป

30 ต.ค.60 - ก.ย.61  - จัดซื�อชั�นวางแฟ้มตั�ง ขนาดไม่น้อยกว่า กองการศึกษา ด้านบริการชุมชนและ 5,500           ตกลงราคา

40 ช่อง จํานวน 1 หลัง สังคม/แผนงานการศึกษา

31 ต.ค.60 - ก.ย.61 จัดซื�อเครื�องทํานํ�าเย็น-นํ�าร้อน  1 เครื�อง กองการศึกษา ด้านบริการชุมชนและ 7,000           ตกลงราคา

สังคม/แผนงานการศึกษา

32 ต.ค.60 - ก.ย.61 ค่าจ้างเหมาบริการทดสอบขุดเจาะบ่อบาดาล กองช่าง ด้านบริการชุมชนและสังคม 20,000         ตกลงราคา

ระบบหประปาหมู่บ้าน

33 ต.ค.60 - ก.ย.61 ค่าจ้างเหมาเป่าล้างบ่อบาดาลระบบประปา กองช่าง ด้านบริการชุมชนและสังคม 140,000       ตกลงราคา

หมู่บ้าน

34 ต.ค.60 - ก.ย.61 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรเดิม กองช่าง ด้านบริการชุมชนและสังคม 154,000       ตกลงราคา

ถนนลาดยางสายหลักภายในหมู่บ้านหมู่ที�1 แผนงานเคหะและชุมขน

บ้านป่ารวก
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ลําดับที� ช่วงเวลา รายการ/จํานวน (หน่วย) หน่วยงาน เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา กําหนด หมายเหตุ

ที�ต้องเริ�มจัดหา เจ้าของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน (บาท) (วัน)

35 ต.ค.60 - ก.ย.61 โครงการก่อสร้างรางระบายนํ�าคอนกรีต กองช่าง ด้านบริการชุมชนและสังคม 173,000       ตกลงราคา

เสริมเหล็กตัวยู พร้อมฝาปิดหมู่ที� 2 แผนงานเคหะและชุมขน

บ้านม่อนมะปราง

36 ต.ค.60 - ก.ย.61 โครงการก่อสร้างรางระบายนํ�าคอนกรีต กองช่าง ด้านบริการชุมชนและสังคม 294,000       ตกลงราคา

เสริมเหล็กตัวยูพร้อมฝาปิดหมู่ที� 3 บ้าน แผนงานเคหะและชุมขน

แม่ลอยหลวง

37 ต.ค.60 - ก.ย.61 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กองช่าง ด้านบริการชุมชนและสังคม 496,000       ตกลงราคา

หม่ที� 4 บ้านหนองเลียบ แผนงานเคหะและชุมขน

38 ต.ค.60 - ก.ย.61 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กองช่าง ด้านบริการชุมชนและสังคม 387,000       ตกลงราคา

หมู่ที� 5 บ้านทุ่งต้อม แผนงานเคหะและชุมขน

39 ต.ค.60 - ก.ย.61 โครงการก่อสร้างรางระบายนํ�าคอนกรีต กองช่าง ด้านบริการชุมชนและสังคม 61,400         ตกลงราคา

เสริมเหล็กตัววีหมู่ที� 6 บ้านป่าตึงงาม แผนงานเคหะและชุมขน

40 ต.ค.60 - ก.ย.61 โครงการพัฒนาระบบประปาหมู่บ้านหมู่ที� 6 กองช่าง ด้านบริการชุมชนและสังคม 244,000       ตกลงราคา

บ้านป่าตึงงาม แผนงานเคหะและชุมขน

41 ต.ค.60 - ก.ย.61 ครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กองช่าง ด้านบริการชุมชนและสังคม 101,000       ตกลงราคา

หมู่ที� 7 บ้านใหม่แม่ลอย แผนงานเคหะและชุมขน
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ลําดับที� ช่วงเวลา รายการ/จํานวน (หน่วย) หน่วยงาน เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา กําหนด หมายเหตุ

ที�ต้องเริ�มจัดหา เจ้าของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน (บาท) (วัน)

42 ต.ค.60 - ก.ย.61 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กองช่าง ด้านบริการชุมชนและสังคม 117,000       ตกลงราคา

หมู่ที� 8 บ้านม่อนหลวง จํานวน 3 จุด แผนงานเคหะและชุมขน

43 ต.ค.60 - ก.ย.61 โครงการพัฒนาระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที� 9 กองช่าง ด้านบริการชุมชนและสังคม 505,000       ตกลงราคา

บ้านทุ่งสง่า แผนงานเคหะและชุมขน

44 ต.ค.60 - ก.ย.61 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กองช่าง ด้านบริการชุมชนและสังคม 206,000       ตกลงราคา

หมู่ที� 10 บ้านม่อนหินแก้ว แผนงานเคหะและชุมขน

45 ต.ค.60 - ก.ย.61 โครงการก่อสร้างอาคารศาลาอเนกประสงค์ กองช่าง ด้านบริการชุมชนและสังคม 214,000       ตกลงราคา

ณ ป่าสุสานประจําหมู่บ้าน หมู่ที� 2,3,7,8,10 แผนงานเคหะและชุมขน

46 ต.ค.60 - ก.ย.61 โครงการขยายไหล่ทาง สายทางบ้านหนองเลียบ กองช่าง ด้านบริการชุมชนและสังคม 536,000       ตกลงราคา

-บ้านใหม่แม่ลอย พร้อมวางท่อคอนกรีต แผนงานเคหะและชุมขน

(ไม่เสริมเหล็ก) และบ่อพัก คสล.

47 ต.ค.60 - ก.ย.61 โครงการก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมอาคารสํานักงาน กองช่าง ด้านบริการชุมชนและสังคม 384,000       ตกลงราคา

ที�ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลศรีดอนไชย แผนงานเคหะและชุมขน
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ลําดับที� ช่วงเวลา รายการ/จํานวน (หน่วย) หน่วยงาน เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา กําหนด หมายเหตุ

ที�ต้องเริ�มจัดหา เจ้าของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน (บาท) (วัน)

48 ต.ค.60 - ก.ย.61 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในตําบล กองช่าง ด้านบริการชุมชนและสังคม 20,000         ตกลงราคา

แผนงานเคหะและชุมขน

49 ต.ค.60 - ก.ย.61 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน กองช่าง ด้านบริการชุมชนและสังคม 20,000         ตกลงราคา

ภายในตําบล แผนงานเคหะและชุมขน


	Sheet1

